
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε 
νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 
έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν τις 9/7/2015 τη φοίτη-
ση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το 
χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

4 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

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

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

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν τις 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

8 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.

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

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε 
νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 
έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συ-
μπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη 
χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του 
τέκνου.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

14 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

15 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 204754/ 
2017/0026570/20-2-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2288/2018/0000067/03-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 15-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ 
(πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
07-03-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (ΒUFI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΟΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (ΒUFI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Με την Φ.2289/2018/0000068/03-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 
15-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-03-2004 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (ΒUFI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΟΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA).
3. Με την Φ.2296/2018/0000103/03-04-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΡΟΥΝΤΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΕΝΤΣ (RUDENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΙΖΑ (LUIZA).
4. Με την Φ.2297/2018/0000104/03-04-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΤΖΑΝΙΑ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
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 
23-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΝΙΑ (ΧΗΑNJΑ) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΝΙΑ (ΧΗΑNJΑ) (κύριο όνομα) 
ΒΕΡΑ (VERA).

5. Με την Φ.2301/2018/0000198/03-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ 
(πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (ΡΑΝΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΤΟΜΟΡ (TOMORR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (ΡΑΝΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
6. Με την Φ.2303/2018/0000176/03-04-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 
06-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΗΣ (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-06-2000 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (CΕΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥIΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (CΕΚΑ) (κύριο όνομα)

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
7. Με την Φ.2304/2018/0000177/03-04-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 
06-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥIΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-09-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-06-2000 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (CΕΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (CΕΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
8. Με την Φ.2306/2018/0000203/03-04-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 
06-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΓΚΑΛΕΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
17-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΛΕΝΤΑ (GALENDA) (κύριο 

όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEXANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ (APOSTOL) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΝΑ (ΝΙΝΑ).
9. Με την Φ.2307/2018/0000202/03-04-2018 απόφαση 

της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 
06-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΑΛΕΝΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-
2007, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτη-
ση 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 17-02-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΛΕΝΤΑ (GALENDA) (κύριο 

όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEXANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ (APOSTOL) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΝΑ (ΝΙΝΑ).
10. Με την Φ.2308/2018/0000185/03-04-2018 από-

φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 06-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΕ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 17-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙ (ΒΕΖΗΑΝΙ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙ (ΒΕΖΗΑΝΙ) (κύριο όνο-

μα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε 

νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 

έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2035/2018/0000021/03-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 08-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΕΤΖΑΤ (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΑΪ (PETANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΑΪ (PETANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΝΕΚΙΕ (NEKIJE).

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν τις 9/7/2015 τη φοίτη-

ση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το 

χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

  Με την Φ.2011/2018/0000419/02-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΣΕΚΟΥ (όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-02-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/633/27-01-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.2038/2018/0000503/03-04-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
09-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΝΕ (ΒΑΝΕ) ΛΑΖΑΡ (LLAZAR) ον. πατρός 
ΠΙΛΟ (PILO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α292529, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1960 και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.20239/2018/0000193/19-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 
25-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΤΑΡ (όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (πα-
τρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 

07-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 1920/06-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων.

2. Με την Φ.20588/2018/0000227/19-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΣΑΛΙΑΪ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-07-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. 7332/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.20616/2017/0000663/28-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-03-2017 δήλωση -αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) EPIK (επώνυμο) 
ΧΥΣΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 31-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
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. 1026 / 09-03-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την Φ.20584/2017/0000429/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α'), γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ 
(επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 660/15-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την Φ.20582/2017/0000427/28-02-2018 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α'), γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ANTONIO 
(επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΝΤΡΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-09-2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 661/15-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την Φ.20223/2018/0000170/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α'), γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2016 δήλωση -αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΤ 
(επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 1673/24-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

5. Με την Φ.20586/2017/0000431/28-02-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2017 δήλωση -αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΓΚΕΡ (επώ-
νυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 

την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 657/15-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν τις 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με την Φ. 17484/2018/0000095/28-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
03-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΟΥΛ ΑΛΓΚΑΝΓΚ (όνομα) 
ΝΟΥΡ (πατρώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ- 
ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 
10046/18-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(8)
    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 Φ. 17511/2017/0002482/28-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 24-11-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΗ, που 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19470 Τεύχος Β’ 1779/21.05.2018

γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθμ. 11390/17-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 17577/2018/0000116/28-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΦΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 12689/21-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ. 17580/2018/0000122/28-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυ-
μο) ΜΕΡΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ- 
ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 835/25-01-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε 
νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή 
έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 17586/2018/0000131/28-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 22-01-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑ-
ΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-05-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) 

ΡΑΜΑΝΤΑΝ (RAMADAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 17573/2018/0000568/28-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-01-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΘΑΝΑΣΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙ-
ΕΩΝ, 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. 12127/06-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλά-

δα έως και 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. 17593/2018/0000197/28-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 07-02-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΓΡΙΣΕΛΝΤ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2007, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) ΑΪΝΤΑ 

(AIDA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(13)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ. 17607/2018/0000248/28-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-02-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλι-

κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΝΑΪΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΝΙΠΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 570/19-01-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 17601/2017/0001745/27-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν.3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 23-10-2017 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2010, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)
        Στην Φ. 204754/2017/0026570/20-2-2018 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 743/2-3-2018 (τεύχος Β') διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «της ομογενούς αλλοδαπής» 
στο ορθό: «του ομογενούς αλλοδαπού».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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*02017792105180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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