
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς, ΒΑΡΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (VARESI 
ANTIGONI).

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

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.7396/2018/
0001147/22-06-2018 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2806/τ.Β’/16-07-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΒΑΡΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

(VARESI ANTIGONI).

Με την Φ.25042/2017/0001705/ 13-9-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής ανακαλείται η με αρίθμ. Φ.25042/2015/0016337/
24-12-2015 απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 148/τ.Β’/29-01-2016), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) της 
ομογενούς VARESI (ΒΑΡΕΣΗ) ANTIGONI (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) του 
JORDAN (ΓΙΟΡΝΤΑΝ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-06-1943 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, επειδή 
με την με αρίθμ. 1020/72343/4-1-2016 ανακλητική από-
φαση του Τ.Α. Δυτικής Αττικής ανακλήθηκε το με αρίθμ.
Α444572 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς της εν 
θέματι με ημερομηνία έκδοσης 14-4-2011. Το γεγονός 
ότι διαπιστώθηκε η ελληνική ιθαγένεια της ανωτέρω 
στις 24-12-2015 με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και ίσχυε από την ημερομηνία δη-
μοσίευσής της στο ΦΕΚ 148 Β’ από 29-1-2016, πριν από 
την ανακλητική απόφαση του Τ.Α. Δυτικής Αττικής με 
αρίθμ. 1020/72343/4-1-2016. Επίσης η κατάθεση του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς αποτελεί το νό-
μιμο έρεισμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 23 του ν. 3838/2010. 
Το με αρίθμ. 72343/20-1-2017 έγγραφο του Τ.Α. Δυτικής 
Αττικής σύμφωνα με το οποίο δεν έχει ασκηθεί έφεση 
κατά της με αρίθμ. 1020/72343/4-1-2016 ανακλητικής 
απόφασης του ΕΔΤΟ της εν θέματι.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.1510/2018/0001016/ΑΚ/12-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
30-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΣΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα 
με την αριθμ. 3818/26-06-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

1. Με την Φ.4039/2018/0000795/11-09-2018 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 217  Α’), 
γίνεται δεκτό το από 12-07-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (όνομα) 
ΜΗΝΑΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 21-02-2017, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.4172/2018/0000794/11-09-2018 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 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 27-11-2017 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (όνομα) 
ΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΧΙΛΛΕΥΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΒΕΤΙΑ την 05-09-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.1964/2018/0001124/29-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 8723/06-07-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Ο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(5)
 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 την Φ.1772/2018/0000053/29-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 16-01-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΡΡΑΣΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 08-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΣΤΕΜ (RUSTEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).

Ο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την Φ.2654/2018/0000212/30-08-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδε-
κτή η από 07-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΙΖΕ (JUPI) ΓΙΟΥΠΗ (PAQIZE) ον. 
πατρός ΡΟΥΣΙΤ (RUSHIT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A491513, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1966 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(7)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς με στοιχεία: (επώνυμο) 

ΛΕΚΓΚΙΚΑ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙΛΑ.

Με την Φ.34043/2017/0005966/14-9-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 η με αριθμ. 
Κ.34043/2013/0012890/19-09-2013 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2570/τ.Β’/
11-10-2013), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α’) της ομογενούς (επώνυμο) ΛΕΚΓΚΙΚΑ (όνομα) 
ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙΛΑ που γεννήθηκε στην Αλβα-
νία στις 07/08/1987 και κατοικεί στο Δ. Αιγιαλείας, δεδο-
μένου ότι δεν συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση 
για την πολιτογράφησή της ως ομογενούς, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010. 

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(8)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

Με την Φ.31191/2018/0002090/14-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφω-
να με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999), 
η αριθ. Κ31191/23696/2011/16-2-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημο-
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 670/

τ.Β’/7-3-2012), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς (επων.)PAPA(ΠΑΠΠΑΣ) (ον.) 
STAVRO(ΣΤΑΥΡΟΣ) του LIGOR (ΓΛΗΓΟΡΗΣ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 04-10-1977 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασι-
κή τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή του ως 
ομογενούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(9)

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΛΕΚΓΚΙΚΑ ΧΑΡΙΛΑ 

(LEKGJIKA HARILLA).

Με την Φ.9608/2018/0003594/14-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφω-
να με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999), 
η αριθμ. Κ.32320/9991/03-09-2012 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2526/τ.Β’/
17-09-2012), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-
να τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 
Α’) του ομογενούς (ΛΕΚΓΚΙΚΑ) (ΧΑΡΙΛΑ) του (ΘΕΜΟ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 09-07-1956 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασική 
τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή του ως ομο-
γενούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

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

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.38064/2017/0006087/17-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 07-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΚΓΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 06-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 
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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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-01-2004 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΡΚΓΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΣΑ (ANISA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
Στην Φ.7396/2018/0001147/22-06-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2806/τ.Β’/16-07-2018

διορθώνεται ο Δήμος Εγγραφής:
από το λανθασμένο:
«Δήμο Σερρών»
στο ορθό:
«Δήμο Ηράκλειας».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)
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