
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

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

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ.
Φ. 101604/2017/0010224/22-05-2017 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής.

12 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.1984/2017/
0001802/17.10.2017 απόφαση της Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3778/τ.Β΄/27.10.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

Με την Φ.43793/2017/0014093/19-10-2017 απόφαση 
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 05-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 
11-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (MIHALI) (κύριο όνομα) 
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

Με την Φ.36479/2017/0022518/20-10-2017 απόφαση 
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 27-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙ (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-02-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (DOBRA) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (DOBRA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

Με την Φ.36162/2017/0018658/31-10-2017 απόφαση 
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 ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
04-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-12-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΙ (BRAMI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΙ (BRAMI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΡΙΓΕ (BEDRIJE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(4    )
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.36185/2017/0018814/27-10-2017 απόφαση 
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 11-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΑΤΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 
26-08-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΤΙ (SHATI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΙ (SHATI) (κύριο όνομα) ΡΕ-

ΖΑΡΤΑ (REZARTA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.2082/2017/0001806/06-11-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του 
άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-07-2017 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΛΑΠΟΥΣΙ (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7127/30-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθ. Φ.2086/2017/0001830/06-11-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΟΥΓΙΑ (όνομα) ΕΡΜΑΛ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2751/16-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι  

(6) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.5757/2015/0001651/16-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 04-11-2011 αίτημα του (επώνυμο) 
ΑΣΠΡΟΦΡΙΔΗΣ (όνομα) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (πατρώνυμο) ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 20-06-1980, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 3 του ν.δ. 3370/1955. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

(7) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την αριθμ. Φ.6566/2017/0000324/16-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται δεκτό το από 05-08-2014 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 
(όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2009, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την αριθμ. Φ.20136/2017/0002002/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
05-01-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΠΑΤΣΟΥ (όνομα) ΣΑΝΓΚΖΑΖΙΣΟΡΝ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΤΑΪΛΑΝΔΗ την 
24-01-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.20137/2017/0002003/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
05-01-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΠΑΤΣΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΝΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΤΑΪΛΑΝΔΗ την 
07-09-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την αριθμ. Φ.20157/2017/0002160/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
27-03-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (όνομα) 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ-ΕΒΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-08-1996, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

4. Με την αριθμ. Φ.20158/2017/0002162/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
27-03-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
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18-05-2001, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   

Ι

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την αριθμ. Φ.20144/2017/0002031/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
10-04-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΤΑΒΑΝΟΣ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.20191/2017/0002369/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
10-04-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΤΑΒΑΝΟΥ (όνομα) ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-10-2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 

Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας  .

Με την αριθμ. Φ.20135/2017/0002001/20-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
19-05-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΓΑΣΤΗ (όνομα) ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 19-08-1970, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)  
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.101604/2017/0010224/

22-05-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2000/12-06-2017 (τ.Β΄), διορθώνεται η ημερομηνία 
γέννησης:

από το λανθασμένο: 
"16-3-1993"
στο ορθό: 
"8-3-1993". 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(12)    
  Στην αριθμ. Φ.1984/2017/0001802/17.10.2017 απόφα-

ση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3778/τ.Β΄/27.10.2017, 
στη σελίδα 45608, στην α΄ στήλη, στο 19ο στίχο, από το 
τέλος διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
“… (EMILIANA).”
Στο ορθό:
“… (EMILJANA).”  

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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