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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση
του τέκνου.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση 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 της ελληνικής ιθαγένειας.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

5

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

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

7

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

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

9

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
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10

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση
του τέκνου.

11

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.102761/2018/0006667/30-03-2018
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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-04-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(επώνυμο) ΖΑΒΤΟΝΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΕ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 31-07-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΒΤΟΝΙ (ZAVTONI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΕ (ILIE).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΒΑ (SAVA) (κύριο όνομα)
ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση 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 αριθμ. Φ.100833/2018/0004126/27-03-2018
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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 29-01-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΤΑ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 16164/60/21-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΓΙΩΡΓΟ ΣΟΤΑ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΑΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊσταμένος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.112213/2017/0028793/27-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται
δεκτό το από 25-10-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ
(όνομα) ΓΙΟΥΣΕΦ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΙΓΥΠΤΟ την 26-11-1961, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
1 εδ.γ΄ του ν.δ.3370/1955.
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(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση 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 αριθμ. Φ.18494/2018/0003732/13-03-2018
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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-08-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ
(όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 16750/5 /
03-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την αριθμ. Φ.38093/2017/0026561/13-03-2018
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 20-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (όνομα)
ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΛΑΤΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 170/89 /
23-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την αριθμ. Φ.38685/2018/0004687/14-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
01-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΒΙΣ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 4920/28/22-04-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
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(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο 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.38038/2017/0026571/14-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, 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
18-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΜΟ (όνομα)
ΝΑΖΙΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 1351/24/08-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 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 αριθμ. Φ.38088/2017/0026567/13-03-2018
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 20-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (όνομα)
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 237/56 /
24-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

Με την αριθμ. Φ.38084/2017/0026569/13-03-2018
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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-04-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ
(όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-02-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. 807/88/03-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
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 γέννηση του τέκνου.
Με την αριθμ. Φ.1527/2018/0000545/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας, 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 19-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ (επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2004, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΙΟΥ, 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 27-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (MORAVA) (κύριο όνομα) ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (MORAVA) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

Τεύχος Β’ 1612/10.05.2018

(11)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1.- Με την αριθμ. Φ.2964/2018/0000528/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2017 αίτηση
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΚΟΛΛΗ (NAKOLLI) ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI) ον. πατρός ΘΟΔΩΡΑΚ
(THODHORAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α264458, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1956 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ.
2.- Με την αριθμ. Φ.3021/2018/0000389/29-03-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ
49Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΙΤΣΗ (NICI) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗ
(KOSTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α577601, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-12-1973 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ.
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