
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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 γέννηση 
του τέκνου.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

3 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 γέννηση 
του τέκνου.

4 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 γέννηση 
του τέκνου.

5 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

6 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

9 Ανάκληση της αριθ. Φ.24580/Κ24580/5564/
16.03.2010 απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας του με τα στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΑΛΑ (όνομα) ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 
ΚΟΝΓΚΟ την 17/04/1995.

10 Ανάκληση απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

11 Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

 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 Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.12148/2016/0004173/24-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ 
(επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 24-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (TOCKA) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (TOCKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
O Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.19010/2018/0006188/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 27-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) 
ΧΥΣΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΕΝΚΕΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΙ (HYSOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΙ (ENKELEDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΙ (HYSOLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
O Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(3)
    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.12316/2016/0004970/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 24-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) 
ΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΤΑΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥ-
ΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 281/06-09-2018 

βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ) και από 
την αριθμ. 702/18-09-2018 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα) ΤΑΣΟ 

(TASHO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα) ΔΟΥ-

ΡΑΤΑ (DHURATA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
O Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(4)
    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.11998/2016/0003730/25-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 03-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΚΕΣ (επώνυ-
μο) ΓΚΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡ-
ΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 41/09-02-2016 
βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ), από την 
με αριθμ. 27/10-02-2016 βεβαίωση φοίτησης (6ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ), η από με αριθμ. 59/09-02-
2016 βεβαίωση φοίτησης (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ) και η 
από με αριθμ. 1267/21-11-2017 βεβαίωση σπουδών (1ο 
ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (GOGA) (κύριο όνομα) 

ΘΕΟΔΩΡ (THEODHOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (GOGA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
O Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(5)
    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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.3354/2018/0002329/14-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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 07-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 
30-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ (DEBROVA) (κύριο 

όνομα) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ (DEBROVA) (κύριο 

όνομα) ΕΛΣΑ (ELSA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.3121/2018/0000973/14-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΣΤΟΥΡΙ (KOSTURI) 
ΕΡΑΛΝΤ (ERALD) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A491061, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.3241/2018/0002161/18-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται δεκτό το από 02-07-2018 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΡΥΣΙΔΟΥ 
(όνομα) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2017, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(8)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.3151/2018/0001053/14-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΘΕΜΕΛΗ (THEMELI) ΜΙΡΕΛΑ 
(MIRELA) ον. πατρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α575681, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-01-1973 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(9)
    Ανάκληση της αριθ. Φ.24580/Κ24580/5564/

16.03.2010 απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας του με τα στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΑΛΑ (όνομα) ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ 

(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 

ΚΟΝΓΚΟ την 17/04/1995.

  Με την Φ.24580/2018/0001838/15.06.2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται η αριθ. 
πρωτ. Φ.24580/Κ24580/5564/16-03-2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δι-
ατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α’) 
καθώς και του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217/Α’) του αλλοδαπού με τα στοιχεία (επώνυμο) ΠΑ-
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ΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΜΠΑΛΑ (όνομα) ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΚΟΝΓΚΟ 
την 17-04-1975, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

I

(10)
    Ανάκληση απόφαση απόκτησης ελληνικής ιθα-

γένειας.

  Με την Φ.38305/2018/0002947/26-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται η με αριθ.  
Φ.38305/2017/0000563/20-03-2017 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. 
κ’ Ι., η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (ΦΕΚ 1160/Β’/04-04-2017), περί κτήσης της ελ-
ληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) της αλλοδαπής THANASI (ΘΑ-
ΝΑΣΙ) ANDONIA (ΑΝΤΩΝΙΑ) του NIKO (ΝΙΚΟ) που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-1998 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

(11)

    Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας.

  Με την Φ.38065/2018/0002288/26-09-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-

ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται η με 

αριθ. Φ.38065/2016/0008884/24-01-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Π.Δ.Ε. κ' Ι., η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 301/Β’/07-02-2017), περί κτήσης 

της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 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’) του 

αλλοδαπού THANASI (ΘΑΝΑΣΗ) ALEKSANDROS (ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ) του NIKO (ΝΙΚΟ) που γεννήθηκε στην ΕΛ-

ΛΑΔΑ την 25-03-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 

, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ  

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