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  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με τη Φ.110573/2017/0016313/17-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 29-05-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ (όνομα) ΙΡΙΣ ΜΙ-
ΣΕΛ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΔΑΝΙΑ την 17-08-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με τη Φ.110574/2018/0009098/17-05-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 29-05-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ (όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΘΩΡ ΝΕΣΤΩΡ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΔΑΝΙΑ την 19-12-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

 (2)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.114580/2018/0008484/12-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 13-03-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΟΡΛΙΝΣΚΙ (όνο-
μα) ΜΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΣΙΜΣΟΝ, που γεννήθηκε στο 
ΙΣΡΑΗΛ την 06-07-1976, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 
του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.113549/2018/0009954/15-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 12-01-2018αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυ-
μο) ΜΕΛΙΚΩΒ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 23-06-2010, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(4)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με τη Φ.101029/2018/0010265/25-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΑ (επώνυμο) ΝΙΚΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2000, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14740/38/14-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(5)

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.102123/2016/0020178/26-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 25-02-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΠΕΤΡΙΔΗ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΧ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΓΕΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 27-09-1984, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(6)
 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 τη Φ.103806/2018/0012049/26-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 
19-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΡΓΙ (επώνυμο) ΤΖΓΑΡΚΑΒΑ (πατρώνυ-
μο) ΚΑΧΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 14-03-2004 και η μητέρα του κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΓΑΡΚΑΒΑ (JGARKAVA)
(κύριο όνομα) ΚΑΧΑ (KAKHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙΑΣΒΙΛΙ
(TSATSIASHVILI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝΕ (MARINE). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(7)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με τη Φ.5715/2018/0000169/12-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜΑΪ 
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(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/10778/21-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

(8)
 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 τη Φ.5714/2018/0000166/12-07-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΟΒΣΙΑΝΝΙ-
ΚΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΜΗΛΟΥ, 
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 
02-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ και ο έτερος γονέας είναι κάτοχος ορι-
στικού τίτλου διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΒΣΙΑΝΝΙΚΟΒ (OVSYANNIKOV) 
(κύριο όνομα) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (VOLODYMYR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΚΟ (KOLKO)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑ (YULIYA) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(9)
   Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. 

1.  Με τη Φ.20285/2018/0000644/09-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (PANAJOTI) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) 
ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ. A477204, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-02-1977 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

2. Με τη Φ.20323/2018/0000971/09-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΧΑΒΑΡΙ (HAVARI) ΑΝΤΩΝ (ANDON) ον. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ. A477160, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ.

3. Με τη Φ.20348/2018/0000260/09-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
18-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΝΤΗΣ (KONDI) ΛΕΑΝΤΡΗΣ (LEADRIS) ον. 
πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμ. A201538, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-12-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
 Στη Φ.2089/2018/0000652/26-04-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2542/02-07-2018 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Με την αριθμ. πρωτ. Φ.2089/2018/0000652/
26-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η αριθμ. 
πρωτ. Φ.2089/2014/0001559/19-11-2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3321/Β’/11-12-2014), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογε-
νούς ΤΙΚΑ (ΤΙΚΑ) DHIMITRIOS (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) του KRISTAQ 
(ΚΡΙΣΤΑΚ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1986 
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και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης», 

στο ορθό:
«Με την αριθμ. πρωτ. Φ.2089/2018/0000652/

26-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999, η αριθμ. 
πρωτ. Φ.2089/2014/0001559/19-11-2014 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3321/Β΄/11-12-2014), περί 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογε-
νούς ΤΙΚΑ (ΤΙΚΑ) DHIMITRIOS (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) του KRISTAQ 
(ΚΡΙΣΤΑΚ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-1986 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δεδομένου ότι δεν 
συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση για την πολι-
τογράφηση του ως ομογενής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας - Θράκης  )
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