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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.203633/2017/0003696/23-02-2017 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 44/16-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-11-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΑ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΠΑΝΟ, γεν. 
21-04-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204832/2017/0001266/23-02-2017 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 64/22-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 25-04-2013 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΝΤΙ-
ΝΗ, γεν. 14-12-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.204010/2017/0003694/23-02-2017 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 12/2016/02-06-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 28-09-2010 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΙΡΝΟΒΑ Όνομα ΝΕΛΛΙ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑΪ, γεν. 07-11-1958 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.205262/2016/0039024/23-02-2017 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 70/13-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-05-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΧΟΥ Όνομα ΦΡΙΝΤΑ Όν. πατρός ΚΑΝΤΡΙ, 
γεν. 17-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.205062/2017/0004621/23-02-2017 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 25/12-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
22-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΙΑΝ Όνομα ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 10-07-1989 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202259/2017/0003384/23-02-2017 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 7/02-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
07-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΩΝΙΟΥ Όνομα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Όν. πατρός 
ΟΣΜΕΝ, γεν. 23-10-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.201084/2017/0002020/23-02-2017 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 57/02-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 13-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΖΙΝΙ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, 
γεν. 28-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.204669/2016/0034395/23-02-2017 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 68/06-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 

Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-05-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΝΙΣ ΣΑΕΣ Όνομα ΛΑΣΑΡΟ Όν. πατρός 
ΑΛΕΪΝΤΟ, γεν. 11-11-1961 στην ΚΟΥΒΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.203541/2017/0003015/23-02-2017 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 15/12-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 29-05-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΡΗ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΙΛΙ, 
γεν. 10-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.105678/2017/0004182/23-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 29/
04-10-2016 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
30-01-2006 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ Όνομα ΜΙΛΑΝ Όν. πατρός 
ΛΙΟΥΜΠΙΣΑ, γεν. 05-02-1965 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.205722/2017/0002435/23-02-2017 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 11/31-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 15-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΟΥΛΚΑ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΚΕ-
ΜΑΛ, γεν. 26-03-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(6)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.134503/2014/0023435/15-02-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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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 17-05-2012 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στο ΡΙΟ ΙΑΝΕΙΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 17-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Όνομα ΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 08-03-1968 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.145912/2015/0003113/23-02-2017 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 22-10-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 22-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑΣ Όνομα ΕΓΚΕΡΤ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ, γεν. 04-06-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.134503/2016/0033523/23-02-2017 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 17-05-2012 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΡΙΟ ΙΑΝΕΙΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 17-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Όνομα ΚΑΡΛΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 25-08-1970 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.146526/2016/0023244/23-02-2017 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 15-10-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 15-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΡΗ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΠΑΥΛΗ, γεν. 
20-04-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 146088/2015/0003138/23-02-2017 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 14-10-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 14-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΗ Όνομα ΕΥΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 
γεν. 25-11-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.145903/2016/0004833/23-02-2017 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 16-10-2014 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 

γίνεται δεκτή η από 16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΗ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
γεν. 22-06-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(7)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.91875/2014/0027918/29-11-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 10-07-2014 αίτημα του (επώνυμο) ΓΚΙΚΑΣ 
(όνομα) ΜΑΡΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 15-07-1970, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(8)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.6569/2016/0008365/09-02-2017 απόφαση 
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA) 
ΙΩΑΘΑ (JOATHA) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ANASTAS), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α429954, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την Φ.6508/2017/0000476/09-02-2017 απόφαση 
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-10-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΣ (PAPA) 
ΑΛΚΗΣ (ALQI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α482767, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-04-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.3773/2017/0000104/14-02-2017 απόφα-
ση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
23-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΕΤΣΗ (MECI) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ov. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ (DHIMITRIOS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α303601, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1996 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

2. Με την Φ.3771/2016/0002444/14-02-2017 απόφα-
ση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΕΤΣΗΣ (MECI) ΙΩΑΝΝΗΣ (JOANIS) ον. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DHIMITRIOS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α303600, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-08-1993 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ.

3. Με την Φ.3375/2017/0000112/14-02-2017 απόφα-
ση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΦΩΤΟ (FOTO) ΕΡΙΟΝ (ERJON) ον. πατρός ΛΑ-
ΖΑΡ (LLAZAR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α485694, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-02-1973 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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    Στην αρ. πρωτ. Φ.5788/2016/0008127/12-12-2016 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ 4276/30-12-2016 (τ.Β’) διορθώνεται το 
φύλο του τέκνου, 

 από το λανθασμένο: «της ανήλικης»
στο ορθό: «του ανήλικου».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου).

Ι

(11)

      Στην αριθμ. Φ.17054/2016/0002814/02-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 581/τ.Β΄/24.02.2017, στη σελίδα 
4992, β΄ στήλη, 

στον 8ο στίχο, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «ΚΡΙΣΤΙΛΝ»
στο ορθό: «ΚΡΙΣΤΙΑΝ»
και στον 18ο στίχο, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «(KRBTIAN)»
στο ορθό: «(KRISTIAN)»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(12)

      Στην αριθμ. Φ.16960/2016/0003010/02-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 581/τ.Β΄/24.02.2017, στη σελίδα 
4993, β΄ στήλη, 5ο στίχο, διορθώνεται

το εσφαλμένο: «ΑΡΝΤΙΛΝΑ»
στο ορθό: «ΑΡΝΤΙΑΝΑ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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