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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

 Με την Φ.83282/2017/0011232/21-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΤΖΟΪ (επώνυμο) ΣΧΑΧΑ 
(πατρώνυμο) ΣΟΥΣΧΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-07-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΧΑΧΑ (SHAHA) 
(κύριο όνομα) ΣΟΥΣΧΙΛ (SUSHIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΧΑΧΑ (SHAHA) 
(κύριο όνομα) ΡΙΤΑ (RITA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

 (2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.102577/2016/0010418/21-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 546/10 / 26-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την Φ.102595/2016/0010480/21-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΛΑΖΕ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 18369/26 / 18-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.102605/2016/0010493/21-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤΖΕΠ (επώνυμο) ΣΤΟΪΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 25-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 967/85 / 04-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.  

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)     
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.100071/2017/0011474/21-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΑΪΛΑ - ΓΡΕΪΣ (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΣΕΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΤΖΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-08-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΣΕΝΑ (BARCENA) 
(κύριο όνομα) ΡΟΤΖΕΡ (ROGER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΣΕΝΑ (BARCENA) 
(κύριο όνομα) ΡΟΖΙ (ROSIE) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

   (4) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. 

 Με την αριθ. Φ.6088/2017/0001276/22-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
13-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (όνομα) 
ΕΛΙΟ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 22-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/4577/
22-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

   (5) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος. 

 Με την αριθ. Φ.9622/2017/0005190/19-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
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ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΕΛΛΙ 
(όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 13029/ 
17-01-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας . 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(6)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

  Με την Φ.7799/2017/0008805/20-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΑΤΖΕ 
(μητρώνυμο) ΤΣΙΤΣΙΝΟ , που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 22678 (π.ε.) / 22-03-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.962/2017/0000121/21-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 07-10-2015 δήλωση - αίτηση 

της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕ-
ΠΑΝΙ (όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1988, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθ. 17064/24-8-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.3854/2017/0000993/21-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 04-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ 
(όνομα) ΡΟΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 3216/
24-6-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας .

3. Με την αριθ. 0.3896/2017/0000919/21-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 01-08-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡ-
ΜΠΑΚΟΥ (όνομα) ΓΙΟΝΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-1995, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με 
την αριθ. 23613/23-6-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

4. Με την αριθ. Φ.3907/2017/0000812/21-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 04-08-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ 
(όνομα) ΚΛΑΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
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ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 23949/13-7-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την αριθ. Φ.901/2017/0000329/21-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α") γίνεται αποδεκτή 
η από 25-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ 
(όνομα) ΣΟΝΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 19237/
8-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας .

6. Με την αριθ. Φ.3883/2017/0001002/21-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 21-07-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΟΛΛΙ 
(όνομα) ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 

επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 
22929/6-6-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

    Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
 Στην αρ. πρωτ. Φ.99516/2017/0003394/16-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1063/Β/
28-03-2017 διορθώνεται το φύλο,

από το εσφαλμένο: «της ανήλικης»,
στο ορθό: «του ανήλικου».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι   

(9)  
 Στην αρ. πρωτ. Φ.100227/2016/0000330/18-01-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 266/Β/
03-02-2017, διορθώνεται το κύριο όνομα,

από το εσφαλμένο: «ΓΛΟΡΙΑ»,
στο ορθό: «ΓΚΛΟΡΙΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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