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Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

2

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση 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 ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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 γέννηση
του τέκνου.

5

Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.18705/ 2016/
0018312/06-03-2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 963/19-03-2018 (τ.Β’).

8

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.105386/2016/
0022143/01-03-2018 απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1042/22-03-2018 (τ.Β΄).

9

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.113561/2018/
0002136/02-03-2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1039/22-03-2018 (τ.Β΄).

10

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.36747/2017/
0023713/03-11-2017 απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4243/05-12-2017 (τ.Β΄).

Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.144610/2018/0005783/30-03-2018 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 6/08-05-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 11-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΙΤΟ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ,
γεν. 16-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.206889/2018/0005521/30-03-2018 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 13/08-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 24-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΕΑΚΣΟΥ Όνομα ΛΟΥΜΙΝΙΤΣΑ - ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 10-10-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.208700/2018/0005449/30-03-2018 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 7/03-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΧΙΤΟΥΝΙΝΤΖΕ Όνομα ΖΟΡΖΙΚΑ Όν. πατρός
ΕΛΓΚΟΥΝΤΖΑ, γεν. 15-02-1994 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.147248/2018/0005789/30-03-2018 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 27/27-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου
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- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 10-08-2012
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΛΑΝΗ Όνομα ΠΕΤΡΟ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑ, γεν. 21-06-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.206300/2018/0005609/30-03-2018 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 3/17-01-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 19-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΜΑΝΙΛΑ Όν. πατρός
ΓΚΟΥΡΙ, γεν. 07-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.206887/2018/0004627/30-03-2018 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 02/19-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 11-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΥΦΤΑΡΑΪ Όνομα ΑΣΤΡΙΤ Όν. πατρός ΜΠΑΪΡΑΜ, γεν. 13-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.143910/2018/0006004/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ.
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 11/16-11-2017
πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 23-02-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΒΕΛΙΚΟΒΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, γεν. 06-11-1965 στην ΡΩΣΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.194869/2018/0006146/30-03-2018 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 υπ’ αριθ. 2114/
08-05-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις
που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 6/2014/26-06-2014

Τεύχος Β’ 1594/09.05.2018

πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 17-03-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΕΓΚΑΝΙΑΝ Όνομα ΝΙΝΑ Όν. πατρός ΜΗΝΑΣ, γεν. 13-12-1948 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.142983/2018/0004659/30-03-2018 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 υπ’ αριθ. 2119/
03-07-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις
που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 79/30-04-2014 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
14-04-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΤΣΙΑ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΚΩΤΣΗ, γεν. 17-09-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.147274/2018/0004550/30-03-2018 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 υπ’ αριθ. 2118/
26-06-2017 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι
αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 3/23-012015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται
δεκτή η από 04-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΩΝΗ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΡΕΣΟΥΛ,
γεν. 05-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.178582/2018/0005916/30-03-2018 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 35/21-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΑΦΕΡΛΛΑΡΙ Όνομα ΚΟΥΪΤΙΜ Όν. πατρός
ΙΝΤΡΙΖ, γεν. 17-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.72466/2018/0006309/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’)
γίνεται δεκτή η από 29-06-1999 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΕΤΡΑΚΕ Όνομα ΒΙΟΡΙΚΑ-ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕ, γεν. 16-10-1968 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.90246/2018/0006318/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’)
γίνεται δεκτή η από 17-11-2000 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΒΑΝΙΣΙΑΝ Όνομα ΖΟΓΡΑΜΠ Όν. πατρός
ΓΙΟΥΡΙΚ, γεν. 25-10-1970 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.142864/2018/0006140/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 22/
21-11-2017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από
24-09-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΡΕΠΑΝΟΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός
ΛΕΟΝΙΝΤ, γεν. 18-05-1972 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοίτηση 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 αριθ. Φ.39007/2018/0001403/30-03-2018
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.
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
17-01-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΜΑΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-11-1987, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.1/14236/08-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελλη-
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νισμός του ονοματεπωνύμου της από ΜΑΡΙΑ ΜΙΜΑΝΙ
σε ΜΑΡΙΑ ΜΙΜΑΝΗ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-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
γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.20951/2018/0001407/30-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 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 16-06-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΣΑΛΟΥΣΙΕ (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-01-2003 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (THOMAI) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (THOMAI) (κύριο όνομα)
ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.22836/2018/0000334/28-03-2018 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 12-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΚΑΣΟ (KASO) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND) όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ
(VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A285633, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-1968 και κατοικεί στο
Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Με την Φ.22837/2018/0000342/28-03-2018 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 13-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΙΛΗ (TILI) ΧΡΥΣΑΥΓΗ (KRISAVGJI) όν. πατρός ΒΑΓΓΙΟΥΣ (VANGJUSH), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A563589, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
31-08-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

(7)
Στην Φ.18705/2016/0018312/06-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 963/19-03-2018
(τ.Β'), διορθώνεται το όνομα πατρός στη λατινική
γραφή:
Από το λανθασμένο: «SOKIL»,
στο ορθό: «SOKOL».

Ι

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικη.
Με την αριθ. Φ.39005/2018/0000897/02-04-2018
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.
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
17-01-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-09-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την
αριθ. πρωτ. 988/20-09-2017 βεβαίωση του Γυμνασίου
Ρίου και την αριθμ. πρωτ. 68/12-01-2018 βεβαίωση του
ΚΕΤΕΚ Πάτρας, ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεύχος Β’ 1594/09.05.2018

(8)
Στην Φ.105386/2016/0022143/01-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1042/22-03-2018 (τ.Β΄),
διορθώνεται ο τόπος γέννησης:
Από το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(9)
Στην Φ.113561/2018/0002136/02-03-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1039/22-03-2018 (τ.Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο:
Από το λανθασμένο: «ΑΧΜΑΝΤ ΖΥΑΝΤΕ»,
στο ορθό: «ΑΧΜΑΝΤ ΖΙΑΝΤΕ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(10)
Στην Φ.36747/2017/0023713/03-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4243/05-12-2017 (τ.Β΄)
διορθώνεται το πατρώνυμο:
Από το λανθασμένο: «ΕΜΑΝΟΥΗΛ»,
στο ορθό: «ΕΜΑΝΟΥΕΛ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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