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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.198754/2018/0020621/31-10-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά την από 11-05-2015 έκθεση του 
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 11-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΙΝΙ Όνομα ΜΑΡΙΕΛΑ Όν. πατρός ΠΟ-
ΣΤΟΛ, γεν. 04-05-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.193024/2018/0006685/31-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 27-12-2017 

έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΔΟΥΒΛΙΝΟ, γίνεται δεκτή η 
από 10-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ Όν. 
πατρός ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ, γεν. 02-04-1985 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.181839/2018/0021790/31-10-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91 Α’), 
των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 Α’), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου 
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’), γίνεται δεκτή η από 
23-10-2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΝΕΤΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛ, γεν. 23-10-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
299272,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.209628/2018/0018768/31-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 13-06-2017 έκθε-
ση του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας στη ΒΡΙΣΒΑΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 13-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΕΣ Όνομα ΤΖΟΝΑΘΟΝ ΣΙΔΝΕΫ Όν. πα-
τρός ΣΙΔΝΕΥ, γεν. 29-10-1991 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.15334/2018/0022994/31-10-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/ 
1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 2001 
(91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) και του άρ-
θρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται δεκτή η 
από 07-10-1991 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΣΚΕΤΑ Όνομα ΠΑΥΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΣΣΗΣ, γεν. 25-06-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 238753,για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Με την Φ.205408/2018/0007089/31-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 01-09-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 01-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟΣ Όνομα ΟΔΥΣΣΕΑΣ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΟΣ, γεν. 29-12-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.146891/2016/0031645/31-10-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά την από 16-12-2014 έκθεση του 
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 16-12-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΗ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, 
γεν. 09-03-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.22256/2017/0009284/24-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004- 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλω-
ση- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΣΕΝΤΙΛΙΑΝ (επώνυμο) ΜΑΠΡΕΝΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-2001, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 5830/2/19-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την Φ.13091/2016/0009057/24-10-2018 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 
23-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΟΥΛΕΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 1227/71/07-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.25760/2018/0013470/24-10-2018 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 19-04-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΑ (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΒΙΝΣΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 26-12-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.2220/2017/0001145/17-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- 
Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α’), γίνεται δεκτό το από 13-10-2017 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΥΡΣΟΥ (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2016, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν.3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.4422/2018/0003238/25-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 09-05-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΨΩΜΟΤΙΩΤΗΣ (όνομα) 
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ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2000, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.1438/1984.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.7831/2018/0002878/30-10-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 25-06-2018 δήλωση- 
αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ 
(όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-01-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 11-05-2016 από τη Σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός της από ΙΝΑ 
σε ΕΒΕΛΙΝΑ.

2. Με την Φ.7878/2018/0003252/30-10-2018 από-
φαση της Συντονίστριας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004- ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-07-2018 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (όνομα) ΕΜΙΡΙΟΝ (πατρώνυμο) 
ΣΥΚΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1984, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 18-07-2018 από τη Σχο-
λή ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ).

  Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

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

  Με την Φ.2691/2018/0000369/01-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας -Θράκης, 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 
27-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΙΜΑ (επώνυμο) ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ (πα-

τρώνυμο) ΣΕΡΙΟΖΑ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την
08-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/7928/14-09-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.2692/2018/0000370/01-11-2018 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-09-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΑΡΕΚ 
(επώνυμο) ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΟΖΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2012, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 18-07-2005 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ (MELKONYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΣΕΡΙΟΖΑ (SERYOZHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙΑΝ (SIMONYAN) (κύριο 

όνομα) ΡΟΖΑ (ROZA).
2. Με την Φ.2693/2018/0000372/01-11-2018 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 01-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΙ (επώ-
νυμο) ΣΕΪΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 09-01-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΪΤΛΛΑΡΙ (SEITLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΕΞ (ALEKS).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΪΤΛΛΑΡΙ (SEITLLARI) (κύριο όνο-
μα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).

Ο Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(9)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας.

  Με την Φ.18510/5732/30-10-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θρά-
κης ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), η αριθ. 19611/3-11-2004 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας περί καθορισμού ιθαγένειας των: α) ΣΠΙΡΑ 
ΘΩΜΑΪΔΑ του ΝΙΚΟ και της ΜΑΡΙΑΣ που γεννήθηκε 
στην Αλβανία την 14-01-1920 β) ΣΠΙΡΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ του 
ΝΙΚΟ και της ΜΑΡΙΑΣ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
17-11-1924 γ) ΣΠΙΡΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟ και της ΜΑΡΙΑΣ 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 4-10-1926 δ) ΣΠΙΡΑ 
ΒΑΣΙΛ του ΝΙΚΟ και της ΜΑΡΙΑΣ που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 15-03-1929 και ε) ΣΠΙΡΑ ΣΠΥΡΟ του ΝΙΚΟ 
και της ΜΑΡΙΑΣ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
1-05-1931, λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την 
έκδοσή της προϋποθέσεων.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

(10)

    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.39235/2018/0003388/29-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΙΠΕ-
ΡΗ (PIPERI) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA) ον. πατρός ΣΑΚΙΟΥΣ 
(SAQUSH), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A495721, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 30-11-1975 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

2. Με την Φ.39311/2018/0005363/29-10-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 20-08-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΝΙΚΟΥ 
(MENIKU) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT) ον. πατρός ΧΑΛΙΜ (HALIM), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A593123, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ στις 03-12-1955 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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