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(ΒΑΜΙ ALEKSANDER)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 Με την Φ.206403/2017/0025738/04-09-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 28/21-10-2016 πρακτικό της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 18-12-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΣΟ Όνομα ΥΛΛΙ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΛΑΚ, 
γεν. 30-08-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2) 
Πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού 

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ. 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.119984/12505/21-8-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ΦΕΚ 217 Α΄) όπως ίσχυαν πριν την 
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ιδίου νόμου  ανα-
καλείται η αριθμ. πρωτ. Φ.119984/3159/24-3-2014 από-
φαση με την οποία είχε απορριφθεί η από 12-12-2016 
αίτηση πολιτογράφησής του λόγω επανεξέτασης των 
στοιχείων του οικείου φακέλου κατά την οποία προήλθε 
εκ της εκτιμήσεως λανθασμένου αντιγράφου ποινικού 
μητρώου κατά το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης 
απόφασης και ταυτόχρονα γίνεται δεκτή η ανωτέρω 
αίτηση πολιτογράφησής του για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία: ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ γεν. 
15-5-1961 στην Αλβανία, κάτοχος του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α339465. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(3)    
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού .

 Με την Φ.133658/2017/0017776/31-07-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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όπως ισχύουν και μετά το 25/17-09-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
18-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΥΡΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΣΙ Όν. πατρός ΟΣΜΕΝ, 
γεν. 05-03-1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(4)      
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.36974/2017/0017844/31-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΙΓΛΙ (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΛΛΑ-
ΡΙ (πατρώνυμο) ΣΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην Αλβανία 
την 22-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο Αγίων Αναργύ-
ρων - Καματερού, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 17784/84/
11-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

(5)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 Με την αριθμ. Φ.37734/2017/0009340/31-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 04-04-2016 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΜΠΟΡΑ (όνομα) 
ΡΕΝΤΟΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην Αλ-
βανία την 07-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο Ζωγράφου, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
19-02-2015 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
ΤΕΙ Λαμίας και Κατέχει Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Τ.Ε.). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

I

(6) 
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.36800/2017/0017752/31-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΙΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑ-
ΜΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 19-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο Γαλατσίου, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει Άδεια Διαμονής 
Αορίστου Διαρκείας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνο-

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνο-

μα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

(7) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.36140/2017/0017287/30-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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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 30-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟ-
ΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα την 21-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο Ιλίου (Νέων 
Λιοσίων), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-05-2001 και ο πατέρας της κατέχει Άδεια 
Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
2. Με την Φ.36139/2017/0017753/30-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 21-
06-2002, και κατοικεί στο Δήμο Ιλίου (Νέων Λιοσίων), 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
15-05-2001 και ο πατέρας του κατέχει Άδεια Διαμονής 
Δεκαετούς Διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(8)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ. 138/2017/0000373/05-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-

λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΕΛΕΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5285/26-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ.2051/2017/0001324/07-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΑ (όνομα) 
ΝΓΟΚ (πατρώνυμο) ΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-01-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2003 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6720/
16-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

2. Με την αριθμ. Φ.2060/2017/0001385/07-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ-ΝΤΑΪΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΛΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/6188/21-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με την αριθμ. Φ.2061/2017/0001391/07-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-07-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕ-
ΜΙ (όνομα) ΕΡΙΣ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/467/19-01-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την αριθμ. Φ.2063/2017/0001390/07-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΓΙΑ (όνομα) 
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2269/
09-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

5. Με την αριθμ. Φ.2064/2017/0001403/07-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-07-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΓΙΑ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2268/09-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

6. Με την αριθμ. Φ.2065/2017/0001402/07-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-07-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΓΚΑΪ (όνομα) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/1776/23-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(10)
 Ανά κλήση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΠAMΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

(ΒΑΜΙ ALEKSANDER) 

 Με την αριθμ. πρωτ. Φ.15177/2017/0000826/
29-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 
ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ. 15177/1514/Φ. 15177/
02-04-2013 απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1062/Β/29-04-2013), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) του ομο-
γενούς ΒΑΜΙ (ΜΠΑΜΗΣ) ALEKSANDER (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 
του ANASTAS (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 19-04-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
λόγω μη συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων. 

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ  

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