
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

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 αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

5 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

6 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.

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

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
από την 9-7-2015, 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.

10 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

11 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επων.) 
ΜΕΤΣΟ (ον) ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.210005/2018/0015861/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 12/10-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΑ Όνομα ΝΤΑΣΑΜΙΡ Όν. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗ, γεν. 25-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.211679/2018/0015265/28-09-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 26/29-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 09-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΒΕΡΑ Όνομα ΒΟΪΣΑΒΑ Όν. πατρός ΜΟΥΧΑΜΕΤ, 
γεν. 02-07-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

I

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.40236/2018/0014020/17-07-2018 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 
28-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΧΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
11266/5/02-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(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.38367/2018/0009314/20-09-2018 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-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ (IMERI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΝΙ (DRINI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ (IMERI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
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.7855/2018/0003897/28-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5α του άρθρου IB του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (όνο-
μα) ΑΡΤΕΜΗ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.3/1797/08-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

1.- Με την αριθμ. Φ.1509/2018/0000523/28-09-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 30-05-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΣΙΚΝΑΣ (όνομα) ΠΙΕΤΕΡ ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 24-12-1964, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 
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του ν. 3284 /2004, από 30/5/2018 ημερομηνία υποβολής 
της σχετικής δήλωσης.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(6)
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.1514/2018/0000562/28-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-09-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΜΠΟΡΟΖΑΝ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2012, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΙΟΥ, 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 16-09-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΟΖΑΝ (BOROZAN) (κύριο 

όνομα) ΟΛΕΓΚ (OLEG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΟΖΑΝ (BOROZAN) (κύριο 

όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.3670/2018/0000242/24-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-09-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΑΪ 

(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/6995 / 09-08-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την Φ.7206/2018/0002038/12-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 23-08-2017 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΑΡΙΜΠΩΒ (όνομα) ΠΕΤΡ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 03-06-1992, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλά-

δα από την 9-7-2015, 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.7449/2018/0001787/12-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 18-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, 
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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜ (BAJRAM) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜ (BAJRAM) (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την Φ.7364/2018/0001937/12-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα μ ε τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 07-03-2018 αίτημα του γονέα του ανήλικου 
(επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΝΤΑΒΙΤ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 16-01-2013, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(11)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επων.) ΜΕΤ-

ΣΟ (ον) ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

Με την Φ.33641/2018/0003082/25-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφω-
να με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 η με αριθ. πρωτ. 
Κ.33641/4467/12-04-2013 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ. 1062/τ.Β΄/29-04-2013), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.  3838/2010 (ΦΕΚ 49 
Α’) του ομογενούς (επώνυμο) ΜΕΤΣΟ (MECO) (όνομα) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (THEODHOR) (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ(SPIRO), 
που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 21/7/1970 και κατοικεί 
στο Δ. Αιγιαλείας, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασι-
κή τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή του 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

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046731810180004*
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