
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΠΡΙ-
ΦΤΗ ΓΚΕΡΓΚΗ (PRIFTI GJERGJI)].

2 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΠΡΙΦΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ (ΓΙΟΥ-
ΛΙΑΝΑ) (PRIFTI JULIANA).

3 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΤΖΕΚΑ ΛΙΣΑΒΕΤΑ (ΧΗΕΚΑ 
LISAVETA).

4 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, MATH ΑΣΗΜΩ (ΜΑΤΙ 
ASIMO).

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-
νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-
ση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

12 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΠΡΙ-

ΦΤΗ ΓΚΕΡΓΚΗ (PRIFTI GJERGJI)].

  Με την αριθμ. Φ.18790/2017/0021229/18-4-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. Φ. 18790/2016/
0026939/24-04-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1736/Β/
19-05-2017), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογενούς PRIFTI [ ΠΡΙΦΤΗΣ (ΠΡΙΦΤΗ) ] 
GJERGJI [ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΚΕΡΓΚΗ)] του MITRO (ΜΗΤΡΟ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1960 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για τους λόγους που αναφέρο-
νται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΠΡΙΦΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ (ΓΙΟΥ-

ΛΙΑΝΑ) (PRIFTI JULIANA).

  Με την αριθμ. Φ.18799/2017/0010745/18-4-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής ανακαλείται η με αριθμ. Φ. 18799/2016/0023674/
14-07-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2576/Β/25-07-2017), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) της ομογε-
νούς PRIFTI (ΠΡΙΦΤΗ) JULIANA (ΙΟΥΛΙΑΝΑ (ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ)) 
του GJERGJI (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την 01-07-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλη-
τικής απόφασης.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
     Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΤΖΕΚΑ ΛΙΣΑΒΕΤΑ (ΧΗΕ-

ΚΑ LISAVETA).

  Με την αριθμ. Φ.17436/2017/0012200/19-4-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. Φ. 17436/2016/
0020176/13-10-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3539/Β/
03-11-2016), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49 Α΄) της ομογενούς ΧΗΕΚΑ (ΤΖΕΚΑ) LISAVETA (ΛΙΣΑΒΕ-
ΤΑ) του JORGO (ΓΙΩΡΓΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-01-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλη-
τικής απόφασης.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
     Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, MATH ΑΣΗΜΩ (ΜΑΤΙ 

ASIMO).

  Με την αριθμ. Φ.9549/2015/0011768/ 18-4-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.9549/2014/
0014833/22-09-2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2107/Β/
28-09-2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49 Α΄) της ομογενούς ΜΑΤΙ (MATH) ASIMO (ΑΣΗΜΩ) του 
LEONIDHA (ΛΕΩΝΙΔΑ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-10-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(5)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την αριθμ. Φ.37468/2018/0006587/13-04-2018 
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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 21-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΕΚΟΣ 
(επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΒΙ-

ΚΤΩΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΜΙΡΑ (ERMIRA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.37713/2018/0006583/13-04-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
 04-04-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙ (επώνυμο) ΠΑΛΛΕΝΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ANTON, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 546/100/02-03-2016 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την αριθμ. Φ.2944/2018/0004702/13-04-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
14-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΡΑΜΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 2620/31/20-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.7296/2017/0003181/02-04-2018 
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 11-12-2017 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΜΠΕΣΑΕΒ (όνομα) ΣΟΣΛΑΝ (πατρώνυμο) ΕΛΝΤΑΡ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 11-03-1999, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.6976/2017/0000225/02-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 26-09-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΠΕΣΑΕΒ (όνομα) ΕΛΝΤΑΡ (πατρώνυμο) ΣΟΣΛΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 02-06-1978, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ. β' του ν.δ. 3370/1955.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την αριθμ. Φ.7319/2018/0000082/02-04-2018 
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 10-01-2018 αίτημα του 
γονέα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΕΣΑΕΒΑ 
(όνομα) ΣΝΕΖΑΝΑ (πατρώνυμο) ΕΛΝΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 01-02-2001, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 1438/1984.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την αριθμ. Φ.3292/2018/0000126/17-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 17-01-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΡΑΣΗ 
(GORASI) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA) ον. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟΣ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α484143, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(12)

     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.3319/2018/0000282/17-04-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α') γίνεται αποδεκτή η από 02-04-2018 δήλωση -αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-

χεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα 
με την αριθμ. 6426/13-12-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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