
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς από την Αλβανία ZEKOLLARI 
LAERT (ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ ΛΑΕΡΤ).

7 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

8 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ.38936/2018/0001239/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 01-12-2017 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 

με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΜΙ (όνομα) ΜΠΑΜ (πατρώ-
νυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/7958/13-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.39018/2018/0001240/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-02-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΥΣΙ (όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/495/16-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ.39023/2018/0001236/21-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-02-2018 δήλωση -αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΑΪΝΤΑ (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
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την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/14231/
08-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Ελλάδας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.9084/2017/0008340/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΛΑΒΝΙ-
ΚΟΒ (όνομα) ΙΓΚΟΡ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, που γεννή-
θηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 26-03-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα 
με την αριθμ. 4458/02-05-2011 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθμ. Φ.9052/2017/0017122/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣ 
(όνομα) ΜΠΡΑΝΚΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
29268 (π.ε.)/17-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθμ. Φ.9189/2017/0007468/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-04-2017 δήλωση - αίτηση 

του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΛΑΪ 
(όνομα) ΕΡΟΣ (πατρώνυμο) ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1991, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20422/24-03-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την αριθμ. Φ.9054/2018/0003715/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
την 28-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 1674/25-05-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

5. Με την αριθμ. Φ.9614/2017/0014484/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΟΥΖΑ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 40342 (π.ε.)/12-05-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

6. Με την αριθμ. Φ.9565/2018/0000602/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(όνομα) ΟΡΕΣΤ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθμ. 4691/31-05-2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΟΡΕΣΤ ΠΡΙΦΤΗ σε ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ.

7. Με την αριθμ. Φ.9151/2018/0002124/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ 
(όνομα) ΔΙΟΝΥΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 
2026/01-02-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΔΙΟΝΥΣ ΘΩΜΑΪ σε ΔΙ-
ΟΝΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΪ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθμ. Φ.2635/2017/0000622/20-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-11-2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ (όνομα) ΑΡΕΒΙΚ (πατρώνυμο) ΜΧΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 25-08-1992, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ21.1/7310/28-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.4245/2018/0000143/09-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται δεκτό το από 13-10-2017 αίτημα της μη-
τέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ 
(όνομα) ΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2013, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.4231/2018/0000181/09-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται δεκτό το από 15-12-2017 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ 
(όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΚΥΠΡΟΣ την 03-08-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

(6)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς από την Αλβανία 

ZEKOLLARI LAERT (ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ ΛΑΕΡΤ).

  Με την αριθμ. Φ.17007/2018/0000280/12/03/2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται η 
με αριθμ. Φ.17007/2016/0003296/31-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία 
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δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
1470/Β/28-04-2017), περί κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) του αλλοδαπού ZEKOLLARI 
(ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ) LAERT (ΛΑΕΡΤ) του REFAT (ΡΕΦΑΤ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1986 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.38930/2017/0006891/20-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 01-12-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΡΑΝΟΥ 
(VRANO) ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ANDROMAHI) ον. πατρός ΣΟ-
ΦΟΚΛΗΣ (SOFOKLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α215189, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1981 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

2. Με την Φ.38946/2017/0006877/20-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ (BOCARI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA) ον. πατρός 
ΚΟΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α215278, που γεν-

νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-1992 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(8)
    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. 17505/2017/0002341/16-03-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2007, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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