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

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από 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 σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 
συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

9 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

10 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

11 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

12 Ανάκληση απόφασης, με την οποία ανακλήθηκε η 
απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού ΠΡΙΦΤΗ ΘΟΔΩΡΑΚ του ΘΑΝΑΣΗ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

13 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.6392/2017/ 0001965/
24-07-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

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

Με τη Φ.1618/2019/0000891/ΑΚ/05-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 24-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) 
ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 
(Δυτική Σάμος) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ (XHEBEXHIU) 

(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ (XHEBEXHIU) 

(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ (DASHURI). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

Ι

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

Με τη Φ.1611/2019/0000452/ΑΚ/04-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-
06-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΟ (επώνυμο) ΜΠΕΣΟ (πατρώνυ-
μο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, (Ανατολική Σάμος) 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 αριθμ. 2735 / 22-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 
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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

   Με τη Φ.1619/2019/0000790/ΑΚ/05-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 24-06-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑ-
ΝΟ (επώνυμο) ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, (Δυτική Σάμος) 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 19-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ (XHEBEXHIU) (κύ-

ριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΠΕΤΖΙΟΥ (XHEBEXHIU) (κύ-

ριο όνομα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ (DASHURI) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

(4)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7- 2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

   Με τη Φ.1660/2019/0001004/ΑΚ/28-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 05-11-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΛΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΟΥ, (Ανατολική Σάμος) για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 05-05-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΑ (SELIA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΑ (SELIA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΑΛΝΤΑ (ERALDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

Ι

(5)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.4945/2019/0002492/12-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50Α΄), γίνεται δεκτό το από 27-08-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΥΛΛΑ (όνο-
μα) ΔΙΩΝΗ (πατρώνυμο) ΝΤΙΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 11-12-2018, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν.3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ  
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(6)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με τη Φ.4656/2019/0000472/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 22-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΠΙ (CUPI) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ 
(KLODIANA) ον. πατρός ΜΠΡΑΧΙΜ (BRAHIM), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α370549, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-02-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ.

2. Με τη Φ.4681/2019/0001310/10-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 07-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΠΙΡΑ (PIRA) ΑΡΙΟΛΑ (ARIOLA) ον. 
πατρός ΜΕΛΑΪΜ (MELAIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α496893, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-04-1992 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 
Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.18220/2019/0001237/05-12-2019 απόφα-
ση της Προϊσταμένης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
07-08-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩ-
ΣΙΑ την 01-02-2018, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.8655/2019/0000974/04-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 02-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΠΡΕΝ-
ΓΚΑ (πατρώνυμο) ΤΖΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-12-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθμ. 6571/01-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με τη Φ.8671/2019/0001059/04-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚ (επώνυμο) ΦΙΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΠΙΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. 6971/15-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγενειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(9)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με τη Φ.499/2193/04-12-2019 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται,σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α'/1999), η Φ.499/2032/11-10-2018 (ΦΕΚ 5399/
τ.Β΄/03-12-2018) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλά-
δας και Ιονίου περί ανακλήσεως της Π.498/οικ.5069/
20-10-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΜΠΟΛΗ (όνομα) ΑΝΤΩΝ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ (μητρώνυμο) (ΛΟΝΟΡΑ), που γεννή-
θηκε στην Αλβανία στις 28/05/1992, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Ως εκ τούτου 
επανέρχεται σε ισχύ η Π.498/οικ.5069/20-10-2011 (ΦΕΚ 
2733/Β'/21-11-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
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Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση 
για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας του ανωτέρω. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι 

(10)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   Με τη Φ.500/2637/12-12-2019 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α'/1999), η Φ.500/2031/11-10-2018 (ΦΕΚ 4959/
τ.Β΄/07-11-2018) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου περί ανακλήσεως της  Π499/2269/12-09-2011 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με 
την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της ελληνι-
κής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής με στοιχεία: 
ΚΙΟΦΙΡΗ(επώνυμο) ΛΟΝΟΡΑ (κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ (πα-
τρώνυμο) ΦΩΤΕΙΝΑ (μητρώνυμο) που γεννήθηκε στην 
Αλβανία στις 12/07/1963 και του ανήλικου και άγαμου 
τέκνου της ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΑΜΑΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ και της 
ΛΟΝΟΡΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 13/02/1995, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της πα-
ρούσης. Ως εκ τούτου επανέρχεται σε ισχύ η Π499/2269/
12-09-2011 (ΦΕΚ 2414/Β΄/01-11-2011) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία 
έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ανωτέρω και της ανήλικης και άγαμης κόρης της, 
ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΑΜΑΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΕΡ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι 

(11)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

   Με τη Φ.2240/2019/0000113/28-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΟ (NDINO) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK) ον. 
πατρός ΣΑΧΙΝ (SHAHIN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α593159, 

που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-04-1977 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι  

(12)
  Ανάκληση απόφασης, με την οποία ανακλήθη-

κε η απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του 

ομογενούς αλλοδαπού ΠΡΙΦΤΗ ΘΟΔΩΡΑΚ του 

ΘΑΝΑΣΗ. 

   Με τη Φ. 1605/2019/0001279/12-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄/24-3-2010), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999), "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας", περί ανακλήσεων πράξεων της Διοίκησης 
και μετά την αριθμ. Α218/2019 ακυρωτική απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Πατρών, ανακαλείται η Φ.1605/ 
2018/0000241/26-4-2018 (ΦΕΚ 2013/τ.Β΄/5-6-2018 και 
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3116/τ.Β΄/31-7-2018) από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία 
ανακλήθηκε η οικ.4779/21-11-2011 (ΦΕΚ 2872/τ.Β΄/
19-12-2011) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ, (όνομα) ΘΟ-
ΔΩΡΑΚ, (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ, (μητρώνυμο) ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 
που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 10-4-1954, κατόχου 
του αριθμ. Α273030 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (ΕΔΤΟ). 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι  

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)
   Στη Φ.6392/2017/0001965/24-07-2017 απόφαση της 

Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2698/01-08-2017 (τ.Β'), στην 
σελίδα 27876, στήλη β΄, στίχος 10 εκ των άνω, διορθώ-
νεται η χώρα γέννησης:

από το εσφαλμένο: "ΜΟΛΔΑΒΙΑ",
στο ορθό: "ΟΥΚΡΑΝΙΑ". 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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