
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

2 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.

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 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5 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.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

7 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

8 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

9 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΠΕΤΣΑΛΛΑΡΙ ΝΙΚΟΛΑ 
(PECALLARI NIKOLLA).

11 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επων.) ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ (ονομ.) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (πατρ.) Σωτήρης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  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 αριθ. Φ.1411/2017/0002152/ΑΚ/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ 
(όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΟΥ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 4282/11-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(2)
    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 αριθ. Φ.1410/2017/0002192/ΑΚ/12-03-2018 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΜΠΡΑΚΟΥ 
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΟΥ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 4281/11-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

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 αριθμ. Φ.1408/2017/0002126/ΑΚ/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
15-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (όνο-
μα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
18-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 3535/12-07-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και 

εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΜΑΡΙΟ ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ σε ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(4)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.3146/2018/0000260/13-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και τις διατά-
ξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) στην ΑΡ-
ΜΕΝΙΑ, γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2017 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ (επώνυμο) 
ΜΑΜΑΤΖΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΣ που γεννήθηκε 
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 12-09-1993 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.2488/2018/0000371/13-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και τις δια-
τάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) στην 
ΑΡΜΕΝΙΑ, γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2017 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΟΥΣ (επώνυμο) 
ΜΑΜΑΤΖΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΟΥΝ που γεννήθηκε 
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 05-01-1964 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

(5)

    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 αριθ. Φ.20512/2018/0000064/28-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
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γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2016 δήλωση -αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΑ 
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΟΥΝΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 7013/09-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

(6)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

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

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθ. Φ.20568/2017/0001845/28-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, 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. 2 του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/ 
2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 14-02-2017 
δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΑΜΠΗ (όνομα) ΝΤΟΟΥΣΛΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-1991, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 02-09-2014 από το Τμή-
μα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(7)

   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την αριθ. πρωτ.Φ.38866/2017/0005960/13-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 

(ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 27-10-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΡΑΧΙΑ 
(BRAHJA) ΕΡΙΝΚΑ (ERINKA) ον. πατρός ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α209913, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ στις 16-07-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(8)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την αριθ.πρωτ. Φ.39010/2018/0000822/13-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΕΡΕΖΙΟΥ 
(TEREZIU) ΑΛΤΙΝΙΝΤ (ALTINID) ον. πατρός ΠΑΥΛΟΣ 
(PAVLLO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α200972, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 09-07-1982 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

2. Με την αριθ. πρωτ. Φ.39011/2018/0000821/13-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙ-
ΣΤΑΚΟΥ (MISHTAKU) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) ον. πατρός ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ (ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α447504, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 10-12-1990 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ.

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(9)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

    Με την Φ.4211/2017/0002737/28-02-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
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σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-08-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΤΟΥΚΑΣ (SHTUKA) 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗ (VASIL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α270324, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-09-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(10)

   Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΠΕΤΣΑΛΛΑΡΙ ΝΙΚΟΛΑ 

(PECALLARI NIKOLLA).

  Με την αριθ. πρωτ. Φ.30726/2017/0005972/12-3-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακα-
λείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 
(Φ.Ε.Κ. 45Α΄/1999), η με αριθ. πρωτ. Κ30726/17325/2011/ 
16-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε 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 (ΠΕ-
ΤΣΑΛΛΑΡΙ) (ΝΙΚΟΛΑ) του (ΓΙΩΡΓΗ) που γεννήθηκε στην 
Αλβανία στις 29-04-1946 και κατοικεί στο Δ. Αιγιαλείας, 
δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασική τυπική προϋπό-
θεση για την πολιτογράφησή του ως ομογενής, 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

(11)

     Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επων.) ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ (ονομ.) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (πατρ.) Σωτήρης.

   Με την αριθ. πρωτ. Φ.32412/2018/0000500/13-3-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2690/1999 η με αριθ. 
πρωτ. Κ32412/9979/03-09-2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2526/Β’/17-09-2012), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) 
του ομογενούς (επων.) ΓΙΑΝΝΗΣ (ονομ.) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
(πατρων.) ΣΩΤΗΡΗΣ που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 
17-03-1968 και κατοικεί στο Δ. Αιγιαλείας, δεδομένου 
ότι δεν συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση για την 
πολιτογράφηση του ως ομογενής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.

 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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02010152103180004*


		2018-03-22T12:01:30+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




