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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.203158/2017/0017777/31-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 1/23-02-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 27-03-2012 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΣΙ Όνομα ΓΚΑΡΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΚΕ-
ΝΤΕΡ, γεν. 25-10-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206677/2017/0023252/31-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 53/30-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ Όνομα ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΘΑΝΑΣ, γεν. 07-08-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.204970/2017/0016995/31-07-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 31/06-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΝΤΟΥΡΟ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΝΤΕΡ-
ΒΙΣ, γεν. 23-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

I

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.1940/2017/0000847/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΡΤΟΛΛΑ-
ΡΙ (όνομα) ΡΟΜΕΟ (πατρώνυμο) ΦΙΛΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1256/09-02-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΡΟΜΕΟ 
ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΙ σε ΡΩΜΑΙΟΣ ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΗΣ.

2. Με την αριθμ. Φ.1942/2017/0000845/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (όνο-
μα) ΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-12-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1255/09-02-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την αριθμ. Φ.1947/2017/0000846/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1168/08-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την αριθμ. Φ.1961/2017/0000844/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΛΕΚΟΥ 
(όνομα) ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1766/23-02-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την αριθμ. Φ.1960/2017/0000841/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛ-
ΛΟΥΜΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 αριθμ. Φ.20.4/
584/30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

6. Με την αριθμ. Φ.1945/2017/0000848/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-02-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ 
(όνομα) ΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΙΕΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1494/16-02-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.  

Με την Φ.2980/2017/0001213/19-07-2017 απόφαση 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 17-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΟΥΚΙΑΛΗ (KUQALI) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIKA) 
ον. πατρός ΛΙΠΙ (LIPI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A288869, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1979 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ    

Ι

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.3083/2017/0000818/01-08-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 20-06-2017αίτημα του 
γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΓΙΟΥΛΟΥΜΙΑΝ (όνομα) 
ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΙ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ 
την 10-07-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ   

Ι

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.3077/2017/0000611/20-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 08-06-2017 αίτημα 

του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΕΓΚΕ-
ΪΝΤΑ (όνομα) ΛΕΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ. 100590/2017/0006115/

27-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1354/21-04-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο,

από το λανθασμένο: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
στο ορθό: «ΒΑΣΙΛ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   

Ι

(7)
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.102223/2017/0000312/

19-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1902/01-06-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται το όνομα,

από το λανθασμένο: «ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ»
στο ορθό: «ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΙ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   

Ι

(8)
Σ την αριθμ. πρωτ. Φ.100923/2016/0002594/

06-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1852/26-05-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται η ημεροχρο-
νολογία έναρξης της νόμιμης διαμονής του γονέα (πα-
τέρας), 

από το λανθασμένο: «18-11-2002»
στο ορθό: «02-07-2002». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

Ι

(9)
   Στην αριθμ. πρωτ. Φ.99237/2016/0032267/25-04-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1653/
15-05-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο, 

από το λανθασμένο: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
στο ορθό: «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 
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(10)
   Στην αριθμ. πρωτ. Φ.100925/2016/0002595/06-04-2017

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1852/
26-05-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται η ημεροχρονολογία έναρ-
ξης της νόμιμης διαμονής του γονέα (πατέρας),

από το λανθασμένο: «01-07-2003»
στο ορθό: «02-07-2002». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

Ι

(11)
Σ   την αριθμ. πρωτ. Φ.100411/2017/0002909/

03-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 1352/21-04-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται ο τόπος γέννησης, 
από το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

Ι

(12)
Στην αριθμ. Φ.4156/2017/0002564/06.07.2017 απόφα-

ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2471/τ.Β΄/19.07.2017, 
στη σελίδα 25187, στη β΄ στήλη, στον 9ο στίχο από το 
τέλος, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «… ΝΑΖΙ ...»
στο ορθό: «… ΝΑΣΙ ...»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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