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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ε ΡΙ Ε ΧΟΜ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

12

Αρ. Φύλλου 5745

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΚΟΤΕΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(KOTEFA PANAJOT).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.

Με την Φ.39701/2018/0023251/16-11-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΟΡ (όνομα) ΜΠΡΑΓΙΑΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΑΓΝΩΣΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθμ. 10530/41/13-07-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

8

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

9

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10

Ανάκληση της αριθμ. Φ.3011/2016/0000891/
20-05-2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

11

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (XHUVANI ALEKSANDROS).

Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.41726/2017/0001322/06-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΘΩΜΑΣ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2000, και
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. 20510/40/13-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Τεύχος Β’ 5745/20.12.2018

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 26-03-2018
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΣΑΜΣ (επώνυμο) ΕΛΚΑΣΑΟΥΙ (πατρώνυμο) ΧΑΣΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 01-11-2001, και
κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.3/1637/05-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη
φοίτηση 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.5975/2018/0002123/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 19-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΑ (όνομα) ΕΛΣΟΝ
(πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 26-11-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθμ. 23591 (π.ε.)/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.3187/2018/0002274/19-11-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
05-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΜΑΧΙΛΙ (όνομα)
ΝΤΑΚΛΕΝΤ (πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7401/29-06-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
09-07-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.

Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.5851/2018/0000995/29-11-2018 απόφαση

Ι

Με την Φ.3189/2018/0002211/19-11-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5745/20.12.2018

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
06-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΟΛΑΡΙ (όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ
(πατρώνυμο) ΚΑΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 14-02-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/12868/14-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΜΠΕΣΝΙΚ
ΜΟΥΓΙΟΛΑΡΙ σε ΜΠΕΣΝΙΚ ΜΟΥΓΙΟΛΑΡΗΣ.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.3680/2018/0000289/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 06-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΑΛΙΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.21.1/8898/12-10-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.10098/2018/0019158/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου 41
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217
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Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της
της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο /22-112017 πρακτικό με αριθμό Νο 23/γίνεται αποδεκτή η από
03-08-2011 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα)
ΟΛΓΑ (επώνυμο) ΠΟΠΟΒΑ (πατρώνυμο) ΦΕΟΝΤΟΡ που
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 12-09-1983 για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.19288/2018/0013810/30-11-2018 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 29-12-2017 αίτημα του (επώνυμο)
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ (όνομα) ΟΡΦΕΑΣ (πατρώνυμο) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 25-01-1986, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας την 04-02-1986,
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
Ανάκληση της αριθμ. Φ.3011/2016/0000891/
20-05-2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
Με την Φ.3011/2018/0001130/28-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η με αριθμ. Φ.3011/
2016/0000891/20-05-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2120/Β΄/11-07-2016), 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 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) της αλλοδαπής KASHIA (ΚΑΣΙΑ) ΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του KAKHABER
(ΚΑΧΑΜΠΕΡ) που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
04-04-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής
απόφασης.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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(11)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (XHUVANI ALEKSANDROS).

(12)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΚΟΤΕΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(KOTEFA PANAJOT).

Με την Φ. 1771/2018/0002531/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/
1999) η με αριθμ. Φ. 1771/2017/0001432/03-11-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
4057/Β΄/22-11-2017), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/
2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογενούς XHUVANI (ΤΖΟΥΒΑΝΗΣ)
ALEKSANDROS (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) του VASIL (ΒΑΣΙΛΗΣ)
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει
η βασική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή του ως
ομογενής σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

Με την Φ.385/2018/0002535/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999),
η με αριθμ. Π384/2924/13-07-2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2222/Β΄/
04-10-2011), περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49 Α΄) του ομογενούς KOTEFA (ΚΟΤΕΦΑ) PANAJOT
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) του PETRO (ΠΕΤΡΟ) που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ στις 26-04-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση
για την πολιτογράφησή του ως ομογενής σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

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

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