
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

8 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 09-07-2015 τη 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλο-
δαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 08-07-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 11345/2016/0000241/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΠΙΔΑ 
(επώνυμο) ΜΠΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΡΝΤΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-12-2002 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΤΣΙ (BECI) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΡΝΤΙ (SKERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΛΓΙΑΣ (ILJAS) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΕΛΑ (MIRELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ. 11347/2016/0000261/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
(επώνυμο) ΚΟΣΤΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 20-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΑ (KOSTA) (κύριο όνομα) 

ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΑ (KOSTA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)

     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.10285/2013/0036726/23-04-2018 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 27-05-2013 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2012, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας την 22-3-2013 με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.18944/2018/0001527/23-04-2018 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 09-02-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΙΠΤΗ ΟΣΜΑΝ (όνομα) 
ΜΟΥΡΑΤ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας την 20-12-2017, με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(5)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την. Φ.18937/2018/0000887/23-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 05-02-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (όνομα) 
ΑΚΟ(άνευ κυρίου ονόματος - άρρεν) (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2015, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας την 14-11-2017 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.18938/2018/0000886/23-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 05-02-2018 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (όνομα) 
ΑΚΟ (άνευ κυρίου ονόματος - θήλυ) (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2016, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας την 14-11-2017 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(7)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.18932/2018/0005707/23-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 25 και 35, του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) στην ΓΕΩΡΓΙΑ, γίνεται αποδε-
κτή η από 20-07-2007 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΟΤΣΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΝΑΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) 
ΟΜΑΡΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 12-05-1970 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας (η θετική γνω-
μοδότηση της Τριμελούς Προξενικής Επιτροπής στην 
Τιφλίδα Γεωργίας {από 20-07-2007 πρακτικό}) και (η θε-
τική γνωμοδότηση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής {Πρακτικό 
αρ. 2/11-07-2012 - Προξενικοί Θέμα 2}).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(8)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.18947/2017/0020478/23-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 25 και 35, του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 
Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄)στην ΡΩΣΙΑ, γίνεται αποδεκτή η από 15-09-
2006 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ 
(επώνυμο) ΚΑΪΣΕΒ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙΪ που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 20-11-1966 για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύ-
μου του από ΚΑΪΣΕΒ σε ΚΑΪΣΙΔΗΣ,(η θετική γνωμοδότηση 
της Τριμελούς Προξενικής Επιτροπής στο Νοβοροσσίσκ 
Ρωσίας, που διατυπώθηκε στο από 14-02-2008 πρακτικό 
και η θετική γνωμοδότηση της Α΄ Ειδικής Επητροπής, που 
διατυπώθηκε στο πρακτικό αρ. 233/15-12-2009).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(9)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 09-07-2015 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.7288/2017/0003160/19-04-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
29-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (όνομα) ΡΟΒΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 25847/09-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(10)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με την Φ.7347/2018/0000430/19-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) 
ΜΑΝΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 29-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 120/08-06-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 
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(11)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 08-07-2015 

από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.7241/2017/0002728/19-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-10-2017 δήλωση - αίτηση του αλλο-

δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΧΙΚΙΑΝ (όνομα) ΣΕΡ-
ΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΤΑΝΤΕΒΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡ-
ΜΕΝΙΑ την 11-12-1984, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 08-06-2015 από ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ    

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