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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 180780/2017/0011109/08-09-2017 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 88/26-11-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΜΠΙ Όνομα ΖΑΧΑΡΙΑ Όν. πατρός ΓΚΑΛΙΠ, 
γεν. 26-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 206115/2017/0014576/08-09-2017 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 30/24-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 29-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΔΙΜΙΤΡΙ Όνομα ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑ, γεν. 28-11-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 208292/2017/0024752/08-09-2017 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 19/13-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-01-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΚΑ Όνομα ΧΕΛΙΟΣ Όν. πατρός ΙΛΙΡΙΑΝ, 
γεν. 23-05-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 205139/2017/0022789/08-09-2017 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 38/20-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-05-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΒΟΪΚΑ Όνομα ΑΤΝΑΝ Όν. πατρός ΣΑΜΠΑΝ, 
γεν. 22-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 208215/2017/0023316/08-09-2017 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 61/05-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΤΣΗ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΚΩΤΣΟ, γεν. 30-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 208295/2017/0023763/08-09-2017 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 19/13-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-01-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΑΪ Όνομα ΤΖΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, γεν. 17-11-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 204066/2017/0026149/08-09-2017 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 21/09-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή 
η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΛΜΠΕΡΤ, γεν. 02-01-1982 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ. 207502/2017/0024755/08-09-2017 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 20/04-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
03-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, 
γεν. 25-12-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ. 204355/2017/0024753/08-09-2017 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 19/16-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΟΣΙΑ Όνομα ΤΟΜΟΡ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, 
γεν. 05-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ. 208265/2017/0023709/08-09-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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 
58/23.09.2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
25-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΪΡΑΜΑΪ Όνομα ΕΡΑΛΝΤ Όν. πατρός 
ΡΑΠΟ, γεν. 02-02-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ. 198400/2017/0021969/08-09-2017 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 45/15-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-08-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΑ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΛΟΥΚΑ, 
γεν. 21-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

 (2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 203052/2017/0022992/08-09-2017 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 34/12-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
30-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΡΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΜΙΤΚΟ, 
γεν. 23-09-1959 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 205870/2017/0022914/08-09-2017 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 28/16-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 23-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΜΠΕΓΕ Όνομα ΦΛΟΡΕΣ Όν. πατρός ΒΕΖΙΡ, 
γεν. 05-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας
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3. Με την Φ. 197257/2017/0025602/08-09-2017 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 13/23-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
15-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΣΗ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός 
ΦΑΝΤΙΛ, γεν. 26-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 202654/2017/0012115/08-09-2017 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 24/2016/03-11-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 21-12-2010 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΑΪ Όνομα ΑΡΣΙ Όν. πατρός ΚΑΓΙΑ, 
γεν. 15-10-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 131914/2017/0024511/08-09-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 22/
07-05-2015 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης γίνεται δεκτή η από 03-11-2009 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΡΓΚΙ Όνομα ΜΑΡΤΙΝ Όν. πατρός ΝΤΕΝΤ, 
γεν. 14-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

    (3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ. 202169/2017/0021143/08-09-2017 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 24/24-04-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-10-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 25-10-1974 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 8312/2016/0020278/12-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΡΩΜΑ (επώνυμο) ΠΟΓΚΟΣΩΒ 
(πατρώνυμο) ΚΑΜΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26.11.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 5792/21-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ. 8154/2016/0021521/12-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 19-12-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 6437/07-12-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ. 8164/2017/0003175/12-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ 
(επώνυμο) ΛΑΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
8382/13-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ. 8368/2017/0005261/12-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΜΙΝΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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06-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 18674/17-03-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ. 8385/2017/0010005/12-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 αριθμ. 34510/02-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
      Στο ΦΕΚ 2795/τ.Β΄/9-8-2017 και στη σελίδα 29065 

(στη δεύτερη στήλη, στην 19η σειρά απο το τέλος), 
στο οποίο δημοσιεύτηκε περίληψη της Φ. 2027/ΑΚ 
2016/0002927/31-7-2017 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφορικά με την 
αποδοχή της από 20-12-2016 αίτησης της μητέρας της 
ανήλικης ΕΝΤΙΑΝΑ ΜΠΑΣΟΛΛΙ του ΕΝΤΝΑΡΝΤ για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «των γονέων»,
στο ορθό: «της μητέρας».

(Από την   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)

Ι

(6)
    Στην αρ. πρωτ. Φ. 2436/2017/0001453/17-08-2017 

απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3018/01.09.2017 
(τ.Β΄), διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Φ. 20.4/1529/0-02-2017»,
στο ορθό:
«Φ. 20.4/1529/20-02-2017».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)  
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