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το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.18338/2017/0001485/ 
09-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3166/01-08-2018/τ.Β΄.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.113319/2018/0008135/06-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΛΙΤΗΣ (LITI) ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON) ον. πατρός 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ (SOFOKLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A327817, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1982 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.113330/2018/0008138/06-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΥΤΣΗΣ (KUCI) ΦΩΤΟ (FOTO) ον. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A359826, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1975 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την Φ.113337/2018/0008139/06-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΖΟΥΜΠΑΣ (XHUMBA) ΕΛΤΟΝ (ELTON) ον. πα-
τρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A361580, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1982 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την Φ.114316/2018/0011941/06-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
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26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΡΟΚΟ (PROKO) ΕΝΤΡΙ (ENDRI) ον. πατρός 
ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A457205, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1990 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.107158/2018/0019738/07-09-2018 απόφα-
ση 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-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
03-11-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΠΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2000, 
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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 23-05-2000 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (PRELA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΝΤ (PREND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (PRELA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΡΕΣΕ (SHPRESE).
2. Με την Φ.107152/2018/0019740/06-09-2018 από-

φαση 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 03-11-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΠΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-05-2000 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (PRELA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΝΤ (PREND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (PRELA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΡΕΣΕ (SHPRESE).

3. Με την Φ.106866/2018/0013714/06-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 19-10-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 21-06-
2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΣΑ (ERISA).
4. Με την Φ.106692/2018/0019660/06-09-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
12-10-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΣΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9090/13/21-06-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθμ. Φ.107173/2018/0019662/06-09-2018 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 04-11-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΕΣΤΕΡΟΣ 
(όνομα) ΜΠΕΒΕΡΛΙ (πατρώνυμο) ΡΟΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 8454/26/14-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης-αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την Φ.7423/2018/0001603/23-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2018 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΛΑΠΟΥΣΗ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
07-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, 
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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
32360/19-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
    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.3196/2018/0002151/04-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης, 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-01-2018 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ 
(όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 23460/
19-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά 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.3136/2018/0002202/04-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν.  3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
09-11-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΡΙ (όνομα) ΑΝΤΙ (πα-
τρώνυμο) ΚΙΑΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 23550/12-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.3311/2018/0000922/04-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-04-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΤΟΝ (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 30-06-2017 
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σύμφωνα με την αριθμ. 3124/15-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
   Ανάκληση της απόφασης απόρριψης αιτήματος 

απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 

ΤΑΤΑΡΕΝΚΟ (TATARENKO) ΖΑΝΝΑ (HANNA).

  Με την Φ.8478/2018/0001424/06/09/2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακαλείται η αριθμ. 
455/18-02-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι-
φέρειας Πελοποννήσου και η από 30/03/2004 ορθή επα-
νάληψη αυτής, περί απόρριψης αιτήματος απόκτησης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2790/2000 της ομογενούς ΤΑΤΑΡΕΝΚΟ (TATARENKO) 
ΖΑΝΝΑ (HANNA) όν. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ που γεννήθη-
κε στην Ουκρανία στις 28/12/1941 και κατοικεί στο Δ. 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, διότι με την αριθμ. 2633/2009/
23-01-2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
ακυρώνεται η αριθμ. 455/18-02-2004 (όπως διορθώθη-
κε με την ταυτάριθμη από 30/04/2004 ορθή επανάλη-
ψη) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

      Με την Φ.8248/2018/0000115/05-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. 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 08-07-2015 αίτημα 
της (επώνυμο) ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ (όνομα) ΛΟΡΙΤΖ (πατρώ-
νυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 

05-01-1943, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 4 του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.39239/2018/0003890/07-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 29-06-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΔΕΠΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑ-
ΒΡΥΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/7105/
18-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
      Στην Φ.18338/2017/0001485/09-07-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3166/01-08-2018/τ.Β΄ διορθώ-
νεται η χώρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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