
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 
ιθαγένειας της (επώνυμο) ΓΚΕΖΙΜΠΕΙΚΟΒΑ (όνο-
μα) ΕΒΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ (μητρώνυμο) 
ΣΒΕΤΛΑΝΑ.

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

7 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

8 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.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.40234/2018/ 
0013308/31-07-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 3872/τ.Β΄/06.09.2018.

11 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.103669/2017/ 
0024657/24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 4011/τ.Β΄/17.11.2017.

12 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.23281/2018/ 
0008446/18-06-2018 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δη-
μοσιεύθηκε στο 3022/27-07-2018 ΦΕΚ (τ. Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 

ιθαγένειας της (επώνυμο) ΓΚΕΖΙΜΠΕΙΚΟΒΑ (όνο-

μα) ΕΒΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ (μητρώνυ-

μο) ΣΒΕΤΛΑΝΑ.

    Με την Φ.208307/2018/0020003/10-09-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004), ύστε-
ρα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. 2131/30-05-2018 
Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση της (επώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜΠΕΙΚΟΒΑ (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ 
(μητρώνυμο) ΣΒΕΤΛΑΝΑ, περί χορήγησης άδειας προς 
αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.14158/2018/0011525/29-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Δ΄ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/11-10-2017 πρα-
κτικό, γίνεται αποδεκτή η από 28-08-2007 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΤΣΙ-
ΜΠΟΥΛΣΚΑ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 15-08-1984 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ονοματεπωνύμου της από ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΛΣΚΑ σε 
ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ.

2. Με την Φ.14160/2018/0011524/29-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής 
όπως διατυπώθηκε στο 01/11-10-2017 Πρακτικό, γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-02-2007 αίτηση του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΨΕΝΙΤΣΝΙ 
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
30-09-1962 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμού του 
από ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΨΕΝΙΤΣΝΙ σε ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΨΕΝΑΚΟΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.22090/2017/0008515/03-08-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (επώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 13951/70/01-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.2356/2018/0001536/ΑΚ/10-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό 

το από 27-08-2018 αίτημα του γονέα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΚΙΡΗ (όνομα) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-11-2001, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 1438/1984.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.10179/2018/0001596/10-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 21-06-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΗΣ (όνομα) ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2018, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΚΟΣ 

Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

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

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

    Με την Φ.1632/2018/0000558/28-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-08-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΠΑ 
(όνομα) ΕΛΤΟΝ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-11-1982, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002 
σύμφωνα με την αριθμ. 5164/28-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και την 
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αριθμ. 1193/25-6-2018 βεβαίωση του ΟΑΕΔ Φλώρινας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμού του 
από ΕΛΤΟΝ ΝΤΟΥΜΠΑ σε ΕΛΤΟΝ ΝΤΟΥΜΠΑΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ. 1607/2018/0000337/28-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΕ (PETRE) ΒΙΟΛΕΤΑ 
(VIOLETA) ον. πατρός ΝΕΣΤΙ (NESTI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α577606, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1968 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

(8)
    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.3988/2018/0002855/17-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 22-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΚΟΝΤΡΑΖΙΟΥ (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤΟ (πατρώνυμο) 
ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-12-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/6116/05-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά 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 αριθμ. Φ.3956/2018/0002721/29-08-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-08-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑΤΣΙ 
(όνομα) ΑΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΖΝΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 7429/01-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
     Στην Φ.40234/2018/0013308/31-07-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3872/τ. Β΄/06.09.2018, στη 
σελίδα 48403, στην α΄ στήλη, στον 14ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «... KONSTANTIN ...»
στο ορθό: «... KONΣTANTIN ...» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(11)
      Στην Φ.103669/2017/0024657/24-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4011/τ. Β΄/17.11.2017, στη 
σελίδα 49273, στην α΄ στήλη, στον 18ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: « ... ΣΒΕΤΛΑΝΑ ...»
στο ορθό: «... ΣΒΙΤΛΑΝΑ ...» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(12)
      Στην αριθμ. Φ.23281/2018/0008446/18-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3022/27-07-2018 
(τ. Β΄) στη σελίδα 38379, στην στήλη 1, στον στίχο 3 εκ 
των κάτω:

από το λανθασμένο: «της ενήλικης αλλοδαπής»
στο ορθό: «του ενήλικου αλλοδαπού», 

στην στήλη 1, στον στίχο 1 εκ των κάτω:
από το λανθασμένο: «της ηλικίας της»
στο ορθό: «της ηλικίας του»
και στην στήλη 2, στον στίχο 4 εκ των άνω:
από το λανθασμένο: «ανήλικη»
στο ορθό: «ανήλικος».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

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