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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.4504/2018/0001955/
10-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.211808/2018/0025363/27-11-2018 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 20/23-11-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 05-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΦΥΛΙΑ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 16-11-1968 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.197274/2018/0025752/27-11-2018 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 υπ’ αριθ. 2136/12-09-
2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με 
το οποίο έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι από 01-07-
2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 11/
27-02-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 08-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΗ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΖΩΗ, 
γεν. 05-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.212260/2018/0024904/27-11-2018 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 59/01-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΟ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ, 
γεν. 22-09-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Με την Φ.212327/2018/0024620/27-11-2018 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 7/09-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
01-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΠΗ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 24-01-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.1132/2018/0000642/05-11-2018 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 03-09-2018 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΝΤΟΚΟΡΟΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2005, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.1159/2018/0000914/05-12-2018 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 29-10-2018 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (όνο-
μα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με την Φ.7428/2018/0001612/05-12-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 

σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-06-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΠΕ 
(όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 10805/ 
14-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

  Με την Φ.7497/2018/0002690/05-12-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΤΡΟ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΕΡΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 22005/16-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.4755/2018/0001017/28-11-2018 απόφαση 
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του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 04-08-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΕΡΝΠΡΙΤ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΧΑΡΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 6788/14-07-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος.

  Με την Φ.4772/2018/0002131/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 25-08-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΡΙΜΠΙΤΚΟΒ (όνομα) ΕΒΓΚΕΝΙΪ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που 
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 01-09-1986, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩ-
ΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2002 σύμφωνα με την αριθ. 9160/8/13-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΕΒΓΚΕΝΙΪ ΠΡΙΜΠΙΤΚΟΒ σε ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΡΙΜΠΙΤΚΟΒ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(7)
    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.5458/2018/0003945/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, 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 19-11-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΟΥΖΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 12-03-2003 και η μητέρα της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) 

ΟΥΖΡΙ (UZRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(8)
    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.5030/2018/0002639/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΑΛΟΥΤΣΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 9299/03-10-2017 βε-
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βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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    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.5306/2018/0003521/28-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-07-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΧΑΡΙ (όνομα) ΤΖΕΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1999, και κατοικεί 

στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 7378/19-07-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
      Στην Φ.4504/2018/0001955/10-07-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4301/Β΄/28-09-2018 
διορθώνεται το κύριο όνομα:

από το λανθασμένο: «ΑΝΑ»
στο ορθό: «ΑΝΝΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας - Θράκης)  .
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