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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την Φ.37546/2018/0006190/19-04-2018 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
23-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΜΥΚΕΛΕΦΙ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
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την 23-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 17784/83/11-02-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
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 Φ.38745/2018/0006868/19-04-2018 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 06-06-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΕΛΙ (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (πατρώνυμο)
ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα
με την αριθ. 5340/14/05-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Τεύχος Β’ 2013/05.06.2018

νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
19-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΠΑΛΟΥΚΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 13-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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
28-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΟΥΚΑ (PALUKA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝ (MAPJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΟΥΚΑ (PALUKA)
(κύριο όνομα) ΛΕΝΑ (LENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την Φ.38858/2018/0005942/20-04-2018 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
13-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ (όνομα) ΠΙΕΡΙΝ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. 2460/35/22-03-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ι

(3)
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.38053/2016/0009224/18-04-2018 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 Ιθαγέ-

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
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 Φ.38035/2017/0026574/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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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
18-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΡΑΚΟΤΣΑ (όνομα)
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 26-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθ. 12320/129/08-12-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ση 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
12-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΑΪ (όνομα) ΜΕΛΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ,
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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 3572/32//14-03-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.38244/2018/0007445/24-04-2018 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
04-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΚΑΠΟ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 2377/42/21-03-2016
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 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 Φ.2011/2017/0025125/24-04-2018 απόφα-

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.97497/2018/0004413/18-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41
παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄)
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της
Α΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 04/2017/
11-12-2017 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 03-07-2015
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(επώνυμο) ΠΟΠΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΙΤΑΛΙΪ που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 23-07-1978 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου της από ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΠΟΒΑ σε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
2. Με την Φ.81037/2018/0008034/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδικής
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/14-01-2015 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2011 αίτηση της
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώνυμο) ΚΙΣΙΕΒΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την
17-05-1986 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ. 107806/2018/0005165/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδικής
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 04/2017/11-12-2017
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2013 αίτηση
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του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο)
ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ που γεννήθηκε στο
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 21-01-1974 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.97115/2018/0004107/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδικής
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 02/2017/27-10-2017
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2015 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ (επώνυμο)
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-11-1954 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΙΒΑΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ σε ΙΒΑΝ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.77838/2018/0007241/10-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από
01-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΚΕΣΚΟΥ (QESKO) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ANASTAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A374283,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1965 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεύχος Β’ 2013/05.06.2018

που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 113257/2018/0005857/20-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από
16-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΔΙΜΕΓΚΙΟΚΑ (DHIMEGJOKA) ΦΩΤΑΚ (FOTAQ)
ον. πατρός ΠΑΥΛΛΟ (PAVLLO), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α497977, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1964
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.105166/2017/0000130/18-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από
20-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΠΟΤΣΙ (POCI) ΕΝΕΟ (ΕΝΕΟ) ον. πατρός ΑΛΕΞ
(ALEKS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α369198, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-1989 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(12)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ. 113378/2018/0003872/13-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από
06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΤΣΟΛΑΚΟΥ (COLLAKU) ΑΛΕΞΗΣ (ALEKS) ον. πατρός ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α468339,

1. Με την Φ. 110805/2017/0030606/26-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΟΤΗΣ (ΝΟΤΙ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
(DHIMITRAQ) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α454627, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(13)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.111395/2017/0030686/24-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 25-08-2017
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΟ (PETRO) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA) ον. πατρός ΣΕΜΕ
(SHEME), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α432395, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
2. Με την Φ. 104952/2016/0024570/24-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από
11-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΤΣΕΤΡΗ (CETRI) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον.
πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375217,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1955 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1052/2018/0000848/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 28-04-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο)
ΜΠΙΛΑΛΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ,
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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.Φ.20.4/3099/05-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ. 1459/2017/0000405/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 10-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο)
ΧΑΣΜΠΑΛΑ (πατρώνυμο) ANTON, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟ-
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ΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. πρωτ. Φ.20.4/2567/29-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ. 1498/2017/0000716/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 31-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΚΟ (επώνυμο)
ΛΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ,
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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.Φ.20.4/4479/29-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ. 1509/2017/0000759/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 12-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 10-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.Φ.20.4/3848/10-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ. 1522/2017/0000834/25-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 27-06-2017 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΕΣΤΡΟ
(επώνυμο) ΚΩΤΣΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, 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 αριθ.
πρωτ.Φ.20.4/3849/04-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4536/2018/0000629/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 27-01-2017 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (όνομα)
ΝΤΙΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-01-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 7329/03-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4541/2018/0000635/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλωση -αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΑ
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΕΤΖΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 484/17-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4513/2018/0000619/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 04-01-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΣΤΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο

Τεύχος Β’ 2013/05.06.2018

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 10905/07-11-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4539/2018/0000631/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 30-01-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΕΡΜΕΝΙ (όνομα) ΚΛΕΒΙΟΝΣΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. 542/19-01-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4551/2018/0000639/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 06-02-2017 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΡΑΝΑ (όνομα) ΑΡΤΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΖΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/41/09-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
4. Με την Φ.4560/2018/0000641/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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
13-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΕΛΛΙΜΑ (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με
την αριθ. 737/25-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4747/2017/0002118/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 31-07-2017 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΤΕΦΙΚ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθ. 6810/17-07-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4766/2017/0002481/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-08-2017 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΠΡΙΤ
(επώνυμο) ΚΟΟΡ (πατρώνυμο) ΧΑΡΤΖΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 23-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθ. 7092/03-08-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4767/2017/0002482/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-08-2017 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙΤ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ, 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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθ. 7087/03-08-2017 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.4768/2017/0002522/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 23-08-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 5559/08-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ.4790/2017/0002726/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο)
ΜΠΑΝΑΓΚΗΣ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 560/19-01-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(18)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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 Φ.39014/2018/0001016/02-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 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 0502-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 23-10-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
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ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.1/840/23-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(19)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς, ΔΕΔΕΣ ΜΑΡΙΑ (DHEDHES
MARIA).
Με την αριθμ. πρωτ. Φ. 16325/2018/0000548/
03-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.16325/2015/0000965/3108-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.
κ'Ι. η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1974/Β/14-09-2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) της ομογενούς DHEDHES
(ΔΕΔΕΣ) MARIA (ΜΑΡΙΑ) του KRISTO (ΚΡΙΣΤΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-06-1964 και κατοικεί στο
Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, και με την οποία εξελληνίστηκε το
επώνυμο της από ΔΕΔΕΣ σε ΔΕΔΕ, δεδομένου ότι δεν
συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή της ως ομογενής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(20)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την Φ.22876/2018/0000725/24-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 16-02-2012
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο)
ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ - ΝΤΕΜΠΟΡΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-11-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Τεύχος Β’ 2013/05.06.2018

(21)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς, ΠΡΙΦΤΗ ΘΟΔΩΡΑΚ
(PRIFTI THODHORAQ).
Με την Φ. 1605/2018/0000241/ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται η με αριθ. πρωτ.
οικ.4779/21-11-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης , Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2872/Β/19-12-2011), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α) του ομογενούς PRIFTI (ΠΡΙΦΤΗ) THODHORAQ (ΟΟΔΩΡΑΚ) του THANAS (ΘΑΝΑΣΗ)
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-1954 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2181/2017/0002157/ΑΚ/27-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 26-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΙΣ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, 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 05-05-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΤΑ (ΑΝΙΤΑ).
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