
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

2 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης αλλοδα-
πού.

3 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΣΤΑΜΕΝΗΣ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ (μητρώνυμο) 
ΠΑΣΧΑΛΙΑ. 

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 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.

7 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.

8 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.

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

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

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.212244/2018/0021142/10-10-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 11/25-7-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14-4-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΙ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΜΕ-
ΝΤΕΧΑΤ, γεν. 20-1-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης αλλοδα-

πού.

  Με την Φ. 144153/2018/0021026/10-10-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Φ.Ε.Κ. 217 Α'), όπως ισχύει, ανακαλείται η 
αριθμ. Φ.144153/2017/0007938/21-4-2017 απόφαση 
πολιτογράφηφης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1488/
28-4-2017 (τ.Β'), επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη από 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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το νόμο προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία 
δημοσίευσης, χωρίς ο εν θέματι να δώσει τον όρκο του 
Έλληνα πολίτη.

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της Ελληνικής 

Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΣΤΑΜΕΝΗΣ (όνομα) 

ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ (μητρώνυμο) 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ.  

 Με την Φ.213033/2018/0021016/09-10-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβου-
λίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό 
της αριθμ. 2133/27-6-2018 Συνεδρίας του έγινε αποδε-
κτή η από 28-12-2015 αίτησητου (επώνυμο) ΣΤΑΜΕΝΗΣ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ (μητρώνυμο) 
ΠΑΣΧΑΛΙΑ, περί ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας 
και ανακαλείται η αριθμ. 73274/12-11-1952 απόφαση 
του ΥΠ.ΕΣ, κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του προαναφερομένου.

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
    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.2303/2018/0000763/ΑΚ/8-10-2018 απόφα-
ση 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΚΑ (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8-12-
2003, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-3-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (ALLAJBEU) (κύριο 

όνομα) ΜΙΚΕΛ (MIKEL).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (ALLAJBEU) (κύριο 
όνομα) ΡΕΦΙΕ (REFIE).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

Ι

(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.1526/2018/0000652/10-10-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
9-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΕΝΡΙ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2012,
και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 1-11-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΑΪ (SHABANAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΑΪ (SHABANAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΥΓΕΝΗ (EVGJENI).

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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.2158/2018/0000715/11-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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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 23-4-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑ (επώνυμο) ΠΟΥΖΟΒΙΤΣ 
(πατρώνυμο) ΣΡΤΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
1-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 6-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΖΟΒΙΤΣ (PUZOVIC) (κύριο 

όνομα) ΣΡΤΖΑΝ (SRDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΖΟΒΙΤΣ (PUZOVIC) (κύριο 

όνομα) ΟΛΙΒΕΡΑ (OLIVERA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    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.2157/2018/0000714/11-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 23-4-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΙΑ (επώνυμο) ΠΟΥΖΟΒΙΤΣ 
(πατρώνυμο) ΣΡΤΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 6-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΖΟΒΙΤΣ (PUZOVIC) (κύριο 

όνομα) ΣΡΤΖΑΝ (SRDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΖΟΒΙΤΣ (PUZOVIC) (κύριο 

όνομα) ΟΛΙΒΕΡΑ (OLIVERA).

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(8)
    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.2109/2018/0000405/11-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 αποδε-
κτή η από 13-3-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΣΕΛ (επώνυμο) ΝΤΟΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-5-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΕΤ-

ΛΕΒΑ (ETLEVA)

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση 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.3372/2018/0002449/25-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
10-7-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (όνομα) ΜΠΕΓΙΑΖΕ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
6-8-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59444 Τεύχος Β’ 4956/07.11.2018

αριθΜ. 11285/18-5-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.1675/2018/0002525/25-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
29-6-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΖΓΚΟΥΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-5-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφω-
να με την αριθμ. 14089/21-6-2018 βεβαίωση της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.23088/2018/0001823/18-9-2018 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 11-7-2018 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΜΑ-
ΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2016, 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
Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ  

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