
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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 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.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην  Φ.4475/2018/0001212/ 
13-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4228/τ.Β΄/27.09.2018.

10 Διόρθωση σφάλματος στην  Φ.12494/2016/ 
0006432/25-10-2018 απόφαση Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης  
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5096/τ.Β΄/15-11-2018.

11 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.5081/2018/0000725/ 
28-09-2018 απόφαση του Συντονιστή  Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλά-
δας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4953/
τ.Β’/07-11-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1.- Με την Φ.214298/2018/0024089/19-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 5/2018/15-03-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 31-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΪΛΟΒΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΡΜΑΝ, γεν. 31-08-1983 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.212615/2018/0025367/19-11-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 6/27-04-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 29-08-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΛΑΚΟ Όνομα ΡΟΜΠΕΡΤ Όν. πατρός
ΤΑΚΙΟ, γεν. 09-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ι

(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 γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ. 12007/2018/0018112/16-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5413
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΝ (επώνυ-
μο) ΟΣΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΚΕΣΜΕΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
178/19-11-2015 βεβαίωση (30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), την αριθμ. 201/20-11-2015 βεβαίωση 
σπουδών (11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), την αριθμ. 
425/2-11-2018 βεβαίωση σπουδών (11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 158/5-11-2018 βεβαί-
ωση σπουδών (11ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-07-2001 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα) 

ΚΕΣΜΕΤ (KESMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MΙRELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
    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.7467/2018/0002075/05-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
28-08-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΪΛΙΒΑΝΟΒ 
(όνομα) ΙΛΙΑΖ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 07-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 23026/06-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά 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.7482/2018/0002353/05-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
21-09-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (όνομα) ΡΙΓΚΕΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
15-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 16865/07-09-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.3249/2018/0001921/19-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 01-11-2018 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΛΛΙΟΥ (όνομα)
ΑΙΜΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΦΑΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 29-12-2008, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.3130/2018/0001850/20-11-2018 απόφαση 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Δ' 
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Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 7/12-10-2018 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2017 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΤΜΙΤΡΙ (επώνυμο) 
ΤΣΧΟΒΡΕΜΠΟΒ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ στις 08-11-1977 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας του ιδίου και των ανήλικων τέκνων 
του, (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΤΣΧΟΒΡΕΜΠΟΒ 
και (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ (επώνυμο) ΤΣΧΟΒΡΕΜΠΟΒ, 
τα οποία γεννήθηκαν στη Ρωσία, στις 15-06-2004 και 
11-11-2009, αντίστοιχα και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονόματός του από ΝΤΜΙΤΡΙ σε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καθώς 
και των ονομάτων των ανήλικων τέκνων του, από ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και από ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ σε 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 17567/2018/0000135/02-11-2018 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 26-07-2017 αίτημα του 
(επώνυμο) ΣΟΥΚΕΡΑΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 22-06-1977, 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

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1.- Με την Φ.22921/2018/0000819/02-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/
2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 08-07-2014 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΚΟΝΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2013, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν..3284/2004.

2.- Με την Φ.22922/2018/0002487/02-11-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-

ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/
2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 08-07-2014 αί-
τημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΚΟΝΗ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2008, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

    Στην Φ.4475/2018/0001212/13-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4228/
τ.Β΄/27.09.2018, στη σελίδα 52043, στην α΄ στήλη, στον 
27ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το λανθασμένο:
«ΠΟΝΙΝΤΑ»,
στο ορθό:
«ΓΙΟΝΙΝΤΑ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(10)

   Στην Φ.12494/2016/0006432/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης     που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5096/τ.Β΄/
15-11-2018, ως προς το γένος του τέκνου, διορθώνονται:

Στην τέταρτη σειρά της δεύτερης παραγράφου:
το λανθασμένο:
«της ανήλικης»,
στο ορθό:
«του ανήλικου».
Στην έβδομη σειρά της δεύτερης παραγράφου:
τα λανθασμένο:
«ο πατέρας της»,
στο ορθό:
«ο πατέρας του».
Στην όγδοη σειρά της δεύτερης παραγράφου:
το λανθασμένο:
«ο πατέρας της»,
στο ορθό:
«ο πατέρας του».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)
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       Στην Φ.5081/2018/0000725/28-09-2018 απόφαση του 
Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4953/07-11-2018 (τ.Β'), διορθώνεται:

το λανθασμένο:
«ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ»,
στο ορθό:
«ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054130312180004*
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