
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας του  ομογενούς, ΘΩΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΤΗΟΜΑ 
VANGJUSH).

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
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 δε-
καετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει 
ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

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

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
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 δε-
καετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει 
ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
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 δε-
καετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει 
ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
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 δε-
καετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει 
ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

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

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
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 δε-
καετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία έχει 
ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

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

10 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδα-
πό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-
δα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

12 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.3254/2018/0000445/ 
18-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ 3217/06-08-2018 (τεύχος Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας του  ομογενούς, ΘΩΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΤΗΟΜΑ 

VANGJUSH).

  Με την Φ.4788/2018/0013361/03-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης ανακαλείται η Φ.4788/2015/0010815/28-09-2015 από-
φαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΦΕΚ 2210/Β'/14-10-2015), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α') του ομογενούς ΤΗΟΜΑ (ΘΩΜΑΣ) 
VANGJUSH (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) του ΚOSΤΑQ (ΚΩΣΤΑΚΗ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1982 και ήταν κάτοικος του 
Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης, δηλαδή λόγω θα-
νάτου. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 

δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 

έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.12141/2016/0004159/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θρά-
κης, 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 11-03-
2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΦΑΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθ. 
67/25-02-2016 βεβαίωση (8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟ-
ΚΗΠΩΝ) και την αριθμ. 98/26-2-2016 βεβαίωση σπουδών (3ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 27-06-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΑ (FACA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΑ (FACA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ 

(MARJANA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(3)

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη 

χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη 

γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.12128/2016/0004135/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θρά-
κης, 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 11-03-
2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 18-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑ (KUMBULLA) (κύριο 

όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑ (KUMBULLA) (κύριο 

όνομα) ΟΡΙΟΛΑ (ORJOLA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

(4)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 

δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 

έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.12126/2016/0004126/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θρά-
κης, 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 11-03-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΡΤΕΜΙΣ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 21-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (BICAKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (BICAKU) (κύριο όνομα) 

ΧΑΣΙΜΕ (HASIME) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

(5)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 

δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 

έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.12114/2016/0004096/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θρά-
κης, 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 10-03-
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2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΛΙΡΙΑΝ (επώνυμο) ΤΖΙΜΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ. 306/21-
12-2015 βεβαίωση (69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ) και από την αρίθμ. 554/2-12-2015 βεβαίωση φοίτησης 
(3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 08-06-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΜΟ (XHIMO) (κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝ 

(ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΜΟ (XHIMO) (κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ 

(SONILA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

(6)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 

δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 

έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.12124/2016/0004122/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, 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 11-03-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΜΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ. 42/19-02-
2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ) 
και από την αρίθμ. 141/3-3-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ), ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 10-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (BICAKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (BICAKU) (κύριο όνομα) 

ΧΑΣΙΜΕ (HASIME) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

(7)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη 

χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη 

γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.12129/2016/0004136/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θρά-
κης, 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 11-03-
2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2009, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ, 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 09-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΡΙ (GORARI) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΒΙΝ (ERVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΡΙ (GORARI) (κύριο όνομα) ΒΕ-

ΝΕΡΙΚΑ (VENERIKA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 
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   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά-

δα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει 

δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η οποία 

έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.12140/2016/0004160/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, 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 11-03-
2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΑΝΤΙΟ (επώνυμο) ΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΣΑΜΙ 

(SAMI).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53120 Τεύχος Β’ 4343/01.10.2018

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ 
(VALBONA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 
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   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που 

έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο ολο-

κλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερ-

βεί το 23ο έτος της ηλικίας του .

 Με την Φ.2614/2018/0000936/26-07-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, 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 12-04-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΦΙΛΙΕΒ (όνομα) ΡΟΜΑΝ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 01-06-1982, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα 
με την αριθ. 1315/31-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

 Ι 
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 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ. 12036/2018/0003385/03-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 08-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΙΣΑΡΙΝ (KISARIN) ΑΝΤΩΝΗΣ (ANTON) ov. πατρός 
ΣΕΡΓΙΪ (SERGEY), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α089068, που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 16-12-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

2. Με την Φ.38891/2018/0001565/03-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΜΠΡΑΚΟ (BRAKO) ΑΝΙΣΑ (ANISA) ον. πατρός 
ΣΠΕΝΤΙ (SHPENDI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α202997, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

 Ι 
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 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα. 

 Με την Φ.39194/2018/0003962/04-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου, 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 01-06-
2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΖΑ (επώνυμο) ΤΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/491/16-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

 Ι 

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12) 

 Στην Φ.3254/2018/0000445/18-06-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
που δημοσιεύτηκε ΦΕΚ στο 3217/06-08-2018 (τεύχος Β'), δι-
ορθώνεται το κύριο όνομα:

Από το εσφαλμένο: «ΚΡΙΣΤΑΝΟ»,
στο ορθό: «ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης)  

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