
 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

3 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.

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

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

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

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

8 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (PAPA 
VASIL).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.104933/2018/ 
0011349/12-06-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ 3289/08-08-2018 (τ. Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.5801/2018/0000674/29-08-2018 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 07-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΝΑΡΝΤ (επώνυμο) ΜΕΜΑ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-07-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 
ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νό-
μιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, 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.5864/2018/0001068/29-08-2018 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 28-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 
31-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού 
τίτλου νόμιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.5858/2018/0001059/29-08-2018 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 28-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΙΦΟΥ, 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 
05-09-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ ο έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού 
τίτλου νόμιμης διαμονής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (PIRRA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (PIRRA) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.5812/2018/0000728/29-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
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 
09-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 αριθ. Φ.20.3/2373/23-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2677/2018/0001559/22-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΕ 
(πατρώνυμο) ΚΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, για την από-
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κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με 
την αριθ. 3486/22-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2673/2018/0001558/22-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας -Θράκης, 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 19-
03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (επώνυμο) ΣΤΙΕΦΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-
2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 24207/23-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2665/2018/0001557/22-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 1330/25-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την Φ.22944/2018/0001377/03-08-2018 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 04-06-2018 αίτημα του 
(επώνυμο) ΒΗΚΟΣ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΪΝΑΡΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ 
ΑΦΡΙΚΗ την 27-06-1982, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 
του ν. 3284/2004.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(9)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (PAPA 

VASIL).

  Με την Φ.1579/2018/0001835/ 29-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/1999) η με αριθμ. Φ.1579/2016/0002878/10-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 1640/Β/15-05-2017), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) του ομογενούς PAPA (ΠΑΠΑΣ) 
VASIL (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΒΑΣΙΛΗΣ του LLAMBRO (ΛΑΜΠΡΟΣ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1962 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει 
η βασική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή του ως 
ομογενής σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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    Στην Φ.104933/2018/ 0011349/12-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3289/08-08-2018 (τ.Β’) διορθώ-
νεται η χώρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ»
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)       

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043970310180004*
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