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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπής .

 Με την Φ.207440/2018/0005178/27-03-2018 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 3/17-02-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 12-05-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΩΡΓΚΙΕΒΑ Όνομα ΓΚΑΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΟ, γεν. 30-09-1968 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι   

(2)
 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

(GEROGIOY IOANNIS) .

 Με την Φ.143017/2017/0023831 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 29312/ 
15-04-2015 απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 885/Β/19-05-2015), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως ισχύουν του 
ομογενούς GEROGIOY (ΓΕΩΡΓΙΟΥ) IOANNIS (ΙΩΑΝΝΗΣ) 
του GEORGIOS (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ 
την 29-01-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 
λόγω μη δόσης του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός της 
εκ του νόμου προβλεπόμενης ετήσιας προθεσμίας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

I

(3)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.166078/2017/0013919/27-03-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/ 2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’) 
γίνεται δεκτή η από 16-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΤΣΑΤΣΑΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όν. πατρός 
ΡΑΠΟ, γεν. 08-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό 217030,για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

2. Με την Φ.166079/2017/0013968/27-03-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 
2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και 
του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται 
δεκτή η από 16-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΤΣΑ Όνομα ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός ΚΟΣ-
ΤΑΝΤΙΝ, γεν. 10-09-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό 217056,για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(4)
Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης της 

ΝΑΤΣΟ ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ του ΑΡΚΙΛΕΑΣ.      

 Με την Φ.90037/2017/0031737/29-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
9312/11-05-2015 απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 912/Β’/20-5-2015), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δια-
τάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) της ομογενούς ΝΑΤΣΟ 
ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ του ΑΡΚΙΛΕΑΣ λόγω μη δόσης του όρκου του 
Έλληνα πολίτη εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης 
ετήσιας προθεσμίας.

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

I

(5)   
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ. 110555/2018/0003948/13-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γί-
νεται δεκτό το από 12-06-2017 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ-ΚΛΕΜΙΝΣΟΝ (όνομα) ΤΙΜΩΝ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΝΣΕΡ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 
την 14-03-1979, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι   

(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 Φ.87224/2018/0005409/19-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2016 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ (όνομα) ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ 
ΑΛΕΞΗΣ (πατρώνυμο) ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΣΕΓΟΥΝΤΟ, που γεννή-
θηκε στη ΧΙΛΗ την 13-03-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
18-12-2007 από τη Σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (πτυχίο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  

(7)
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.87101/14549/17-5-2011 απόφαση 

της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1455/2011 (τ.Β'), διορθώνεται: 

το εσφαλμένο κύριο όνομα: «ΛΙΟΝΗ»,
στο ορθό «ΛΟΝΙ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

I  

(8)  
 Στην περίληψη της Φ.203789/2017/0027727/10-10-2017 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 3735/24-10-2017 (τ.Β'), διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «του ομογενούς»,
στο ορθό: «της ομογενούς». 

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)    
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