
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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

4 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.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ. 1657/2017/ 
0000159/25-07-2018 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.5845/2018/0000971/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 22-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 30-08-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και 
ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΑΪ (LULAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΑΪ (LULAJ) 
(κύριο όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.6073/2018/0002675/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 11-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-7-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΜΗΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ενώ και ο 
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) 
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΟ (DANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(3)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την Φ.5834/2018/0001194/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
19-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΡΠΟΒΙΤΣ (όνομα) ΚΑΡΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
την 03-12-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.3/935 / 14-02-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

    (4) 
 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.5631/2018/0003136/29-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, 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 
05-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (όνο-
μα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-10-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 4373/ 
22-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(5)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την Φ.5688/2018/0003153/29-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, 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 
09-01-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
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η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΝΤΑΪ (όνομα) 
ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/8602/ 
23-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(6)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος. 

 Με την Φ.4245/2018/0004061/19-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 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 09-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΡΤΣΙΑ 
(όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20/4/7505/03-10-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την Φ.20251/2018/0016265/15-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 08-07-2008 αίτημα του (επώνυμο) 

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ (όνομα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 18-12-1958, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (8) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.10724/2015/0013798/29-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
20-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΪ (επώνυμο) ΠΑΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-11-2000 και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 15436/02-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

   (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.4172/2018/0001148/12-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 08-12-2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΘΕΜΕΛΗΣ (όνομα) 
ΛΕΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2013, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   
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 Στην αριθμ. Φ. 1657/2017/0000159/25-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσι-

εύτηκε στο ΦΕΚ 4330/01-10-2018 (τ. Β'), στη σελίδα 8 
στην Α' στήλη, στον 9 στίχο διορθώνεται το μητρώνυμο: 

Από το εσφαλμένο: "ΙΣΝΙΓΕ",
στο ορθό: "ΥΣΝΙΓΕ". 

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052252211180004*
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