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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.215623/2019/0003452/14-05-2019 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 23/18-07-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 27-03-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟΥ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΣΕΪΤ, γεν. 25-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215825/2019/0004911/14-05-2019 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 57/08-11-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γί-
νεται δεκτή η από 11-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΛΙ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός ΚΑΝΤΡΙ, 
γεν. 03-02-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215629/2019/0003481/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/20-09-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΝΤΗ Όνομα ΜΙΧΑΛ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗ, 
γεν. 20-12-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.215648/2019/0005955/14-05-2019 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 27/19-09-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΟΥΖΝΤΕΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙΪ, γεν. 05-06-1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.197866/2019/0003785/14-05-2019 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 αριθμ. 2142/
11-12-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 
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12-08-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά 
του 28/13-05-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 08-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙΤΣΑΝΣΚΑΓΙΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πα-
τρός ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ, γεν. 05-12-1960 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214468/2019/0007817/14-05-2019 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 46/02-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΔΑΜΗΣ Όνομα ΒΙΟΛΕΤΑ Όν. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛ, γεν. 30-11-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.215627/2019/0003478/14-05-2019 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 27/19-09-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΛΙΠΑΪ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΛΑΒΝΤΟΥΡΙΜ, γεν. 21-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.215628/2019/0003480/14-05-2019 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 27/19-09-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΛΑ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός ΛΟΥΑΝ, 
γεν. 01-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.213073/2019/0002837/15-05-2019 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 1/18-01-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 12-05-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΙΚΙΜ Όνομα ΑΝΚΑ-ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΙΩΝ, 
γεν. 17-05-1983 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214091/2019/0005414/15-05-2019 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 8/24-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 03-03-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΟΥΚΟΥΛΗ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΦΕΧΙΜ, γεν. 28-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214096/2019/0005387/15-05-2019 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 8/24-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 23-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΗ Όνομα ΕΛΜΙΡΑ Όν. πατρός ΟΥΣΕΝ, 
γεν. 12-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.213471/2019/0003461/15-05-2019 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 9/28-03-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΡΑΜΑ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΣΑΛΙ, 
γεν. 25-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.23470/2019/0005283/15-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 03-10-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΖΕΛΗ (πατρώνυμο) ΝΕΣΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2002, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
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τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-02-1998 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΗ (XHELI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΣΤΗ (NESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΗ (XHELI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.24575/2018/0001536/15-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 08-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ-
ΪΝΤΑ (επώνυμο) ΖΑΪΜΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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 14-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΪΜΙ (ΖΑΙΜΙ) (κύριο όνομα) ΑΛΕ-

ΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΪΜΙ (ΖΑΙΜΙ) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΛΙΝΑ (GJELINA).
3.Με την Φ.24583/2018/0001560/15-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 08-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
(επώνυμο) ΧΙΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 05-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΤΑΪ (HITAJ) (κύριο όνομα) ΓΚΡΑ-

ΜΟΖ (GRAMOZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΤΑΪ (HITAJ) (κύριο όνομα) ΝΑ-

ΓΙΑΝΤΑ (NAJADA).
4. Με την Φ.24614/2018/0001617/15-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 08-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛ 

(επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
5. Με την Φ.24834/2018/0002922/15-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ (επώ-
νυμο) ΦΡΑΤΑΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΑΤΑΡΑΚΟΥ (FRATARAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΑΤΑΡΑΚΟΥ (FRATARAKU) (κύριο 

όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA) .

 Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την. Φ.27043/2018/0024176/06-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 11-12-2018 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΕΛΙΟΥ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΟΡΕΣΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-01-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.27039/2018/0024167/06-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 11-12-2018 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΕΛΙΟΥ 
(όνομα) ΝΑΤΑΣΣΑ (πατρώνυμο) ΟΡΕΣΤΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΙΤΑΛΙΑ την 25-06-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στη Φ. 1922/2018/0000747/02-10-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4954/ 

Β΄/07-11-2018, στη σελίδα 59434, στην α΄ στήλη, στον 
6ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«ΜΠΕΖΒΕΡΧΝΠ»,
στο ορθό: 
«ΜΠΕΖΒΕΡΧΝΙΙ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

 Ι

 (7)
 Στη Φ.8248/2018/0000115/05-09-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4539/Β΄/18-10-2018, στη σελίδα 55292, στην α΄ στήλη, 
στον 2ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«ΛΟΡΙΤΖ»,
στο ορθό: 
«ΛΟΡΙ   ΤΖ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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