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αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
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τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

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

8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΜΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(MUKA KOSTANDINA).

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΑΝΤΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς, ΝΤΑΗ ΛΟΥΚΑ (DAI LLUKA).

11 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΝΟΥΕΛΑΡΗ ΑΛΜΠΕΡΤ 
(NUELLARI ALBERT).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.40763/2018/0013043/27-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
02-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΦΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 15490/3 / 13-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

   Με την Φ.40203/2016/0022873/26-06-2018 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 Ιθα-
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γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕ 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-10-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕ (BACE) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΑΪΡ (XHEVAHIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕ (BACE) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΛΙΝΤΑ (MIRLINDA).

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(3)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

  Με την Φ.46424/2018/0004509/27-06-2018 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 09-02-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΖΗΣΟΣ (όνομα) ΜΑΞΙΜΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-12-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή 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 Φ.21977/2018/0008626/26-06-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδό-
θηκε 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 16-04-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 

ΜΑΛΑΪ (όνομα) ΚΛΕΑ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 4720/16/23-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με την Φ.21670/2018/0009605/26-06-2018 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
07-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑΪ (όνομα) ΑΝΤΡΟΪΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΝΤΕΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. 2470/36/21-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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.38672/2018/0008845/26-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
01-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-07-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 4750/71/ 21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(7)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του.

  Με την Φ.37794/2018/0008624/26-06-2018 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 02-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΟΛΑ (όνομα) ΑΛΜΠΑΝ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-08-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την 
αριθ. 649/1/01-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(8)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΜΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

(MUKA KOSTANDINA).

  Με την Φ.44320/2018/0010965/28-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 ν. 2690/1999 
ανακαλείται η με αριθμ. Φ.44320/2017/0021922/
12-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1855/Β’/24-05-2018), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) της ομο-
γενούς MUKA (ΜΟΥΚΑ) KOSTANDINA (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) 
του JORGO (ΓΙΩΡΓΟΣ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-06-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛ-
ΚΗΔΟΝΟΣ, επειδή η εν θέματι έχει ήδη αποκτήσει την 
ελληνική ιθαγένεια από 10/7/2009 ημερομηνία ορκομω-
σίας του πατέρα της ΜΟΥΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ έπειτα από την με 
αρ. Φ.96541/25395/23-4-2009 απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δ/νση Ιθαγένειας. Επιπλέον φέρεται εγγε-
γραμμένη με κανονική εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα 
του πατέρα της στο Δήμο Βριλησσίων με α/α οικ. μερ. 
12246/4.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(9)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΑΝΤΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(ANDREA ALEKSANDRA).

  Με την Φ.31938/2018/0008473/ 29-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 21 ν. 2690/1999 ανακαλείται η με αριθμ. Φ.31938/
2015/0019860/22-03-2016 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 1301/Β’/09-05-2016), περί κτήσης της ελληνι-
κής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) της ομογενούς ANDREA 
(ΑΝΤΡΕΑ) ALEKSANDRA (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) του PANDELI (ΠΑ-
ΝΤΕΛΗ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-1986 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ, επειδή σύμ-
φωνα με το αρ. Α.Π. Φ.616.1/6/ΑΣ 61/4-1-2018 έγγραφο 
από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στα Τίρανα η θεώρηση εισόδου με αρ. 3223, βάση της 
οποίας διαπιστώθηκε η ομογενειακή της ιδιότητα, αντι-
στοιχεί σε άλλο όνομα και άλλο αριθμό διαβατήριο τους.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(10)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΝΤΑΗ ΛΟΥΚΑ (DAI 

LLUKA).

  Με την Φ.18982/2018/0012442/ 29-06-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 ν. 2690/1999 ανακαλείται η με αριθμ. 
Φ.18982/2014/0011543/02-07-2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ 1959/Β’/18-07-2014), περί κτήσης της ελληνι-
κής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) του ομογενούς DAI (ΝΤΑΗ) 
LLUKA (ΛΟΥΚΑ) του VIKTOR (ΒΙΚΤΩΡ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-03-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙΟΥ, επειδή με το αρ. 1020/25193/2-4-2018 έγγραφο του 
Τμήματος Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής σε βάρος του εν 
θέματι είχε εκδοθεί η με αρ. 144/28-11-2012 απόφαση του 
Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά σύμφωνα 
με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι (6) 
ετών και διωκόταν με την απόφαση αυτή καθόσον η έφε-
σή του απερρίφθη ως ανυποστήρικτη. Επίσης ο ανωτέρω 
παρέμεινε έγκλειστος στο αγροτικό κατάστημα κράτησης 
Κασσάνδρας από 14-11-2016 δυνάμει της προαναφερό-
μενης απόφασης και αποφυλακίστηκε στις 5-2-2018.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(11)

    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΝΟΥΕΛΑΡΗ ΑΛΜΠΕΡΤ 

(NUELLARI ALBERT).

  Με την Φ.756/2018/0005707/ 29-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 ν. 
2690/1999 ανακαλείται η με αριθμ. Φ.756/2013/0016778/
17-09-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2471/Β’/
02-10-2013), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) του ομογενούς NUELLARI (ΝΟΥΕΛΑΡΗ) ALBERT 
(ΑΛΜΠΕΡΤ) του AGIM (ΑΓΚΙΜ) που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 10-04-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 
επειδή εκ παραδρομής εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση 
καθόσον ο εν θέματι δεν κατέχει τον απαιτούμενο τίτ-
λο διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 23 του 
ν. 3838/2010, καθώς έχει ΕΔΤΟ ως Αλλογενής σύζυγος 
ομογενούς και δεν έχει διαπιστωθεί ουδέποτε η ομογε-
νειακή του ιδιότητα.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

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