E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.05.16 14:06:27
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

15903

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

10

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.5998/2016/
0018217/24-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28/16-01-2017 (τ.Β΄).

11

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.16629/2016/
0018564/13.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3738/18.11.2016
(τ.Β΄).
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1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.105375/2016/
0028025/29-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1062/28-03-2017 (τ.Β΄).

Αρ. Φύλλου 1679

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθ. Φ.4881/2017/0001577/09-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 13-12-2016 αίτημα του πατέρα
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΥΡΤΑΤΑ (όνομα)
ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην
Ελβετία την 26-10-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.2757/2016/0003736/26-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
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04-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΜΑΤΣΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΕ
(πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
26-05-1991, και κατοικεί στο Δήμο Χαλκιδέων, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/8000/ 01-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .
2. Με την αριθ. Φ.2898/2016/0004016/26-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
22-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΡΡΙ (όνομα) ΓΙΟΝΑΡΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
18-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο Χαλκιδέων, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/1340/12-2-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.6948/2017/0000557/08-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ
(επώνυμο) ΜΑΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην Ελλάδα την 11-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο Χερσονήσου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Τεύχος Β’ 1679/16.05.2017

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΣΑΪ (MACAJ) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΣΑΪ (MACAJ) (κύριο όνομα)
ΛΙΖΑ (LIZA).
2. Με την αριθ. Φ.6949/2017/0000584/08-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 31-01-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ
(επώνυμο) ΠΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΠΑΟΥΛΙΝ, που γεννήθηκε
στην Ελλάδα την 22-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο Χερσονήσου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 31-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΤΣΑ (PICA)
(κύριο όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΤΣΑ (PICA)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
3. Με την αριθ. Φ.6950/2017/0000585/08-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 31-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΕΓΚΟ (επώνυμο)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 30-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο Χερσονήσου,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-06-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΥ (STERGJIU)
(κύριο όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΥ (STERGJIU)
(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την αριθ. Φ.2124/2016/0004757/22-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΝΤΡΑΒΑ
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 22-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο
Πλατανιά, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.20.4/8551/16-9-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθ. Φ.2175/2016/0004624/31-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο)
ΖΥΦΙ (πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην Αλβανία
την 05-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο Χανίων, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-08-2001
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΦΙ (ZYFI)
(κύριο όνομα) ΡΟΜΕΟ (ROMEO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΦΙ (ZYFI)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθ. Φ.2285/2016/0005199/24-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 05-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΝΕΣΑ (επώνυμο)
ΜΕΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο Πλατανιά,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-08-2001
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (METANJ)
(κύριο όνομα) ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (METANJ)
(κύριο όνομα) ΝΕΡΕΝΤΖΕ (NERENXE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθ. Φ.8100/2016/0000615/27-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-01-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΤΑΒΙΝΤ (επώνυμο) ΓΙΕΡΙΤΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΧΙΤΑΡ,
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 11-07-2009, και κατοικεί
στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΕΡΙΤΣΙΑΝ (YERITSYAN)
(κύριο όνομα) ΜΧΙΤΑΡ (MKHITAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΣΑΚΙΑΝ (MISAKYAN)
(κύριο όνομα) ΑΪΚΟΥΣ (HAYKUSH).
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθ. Φ.105375/2016/0028025/29-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1062/28-03-2017
(τ. Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο:
από το λανθασμένο: «ΛΙΟ ΤΖΕΡΑΝΤ»,
στο ορθό: «ΛΙΟ ΤΖΕΡΑΡΝΤ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την αριθ. Φ.8148/2017/0006464/27-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 31-12-2015 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΤΕΡΕΖΑ (επώνυμο) ΓΚΑΣΠΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝ,
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 22-03-2009, και κατοικεί
στο Δήμο Καλαμαριάς, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και η μητέρα της
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΣΠΑΡΙΑΝ (GASPARYAN)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΑΝ (ARMAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΓΚΟΜΟΝΙΑΝ (SOGHOMONYAN)
(κύριο όνομα) ΚΝΑΡΙΚ (KNARIK).
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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Ι

(10)
Στην αριθ. Φ.5998/2016/ 0018217/24-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28/16-01-2017
(τ. Β΄) στη σελίδα 180, στη στήλη α΄, στο στοίχο 10 εκ
των κάτω, διορθώνεται ο Δήμος κατοικίας
από το λανθασμένο: «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,
στο ορθό: «ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(11)
Στην αριθ. Φ.16629/2016/0018564/13-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3738/
18-11-2016 (τ. Β΄), στη σελίδα 37550, στη στήλη β΄, στους
στοίχους 24, 33, 35 εκ των άνω γίνονται οι εξής διορθώσεις:
από τα λανθασμένα:
«(επώνυμο) ΣΑΧΑΤ-ΜΙΧΑΗΛ»
«ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΑΤ - ΜΙΧΑΗΛ (SHAHHAT
MIKHAEIL)».
«ΜΗΤΕΡΑ (επώνυμο) ΦΑΧΙΜ ΑΟΥΑΝΤ (FAHIM AWAD)».
στα ορθά:
«(επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ»
«ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (MIKHAEIL)».
«ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΟΥΑΝΤ (AWAD)».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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