
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

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 ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλι-
κος.

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

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν 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.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. Φ.137979/2016/11633/21-04-2017 απόφα-
σης πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
επ. ΠΡΙΦΤΗ ον. ΑΝΤΩΝΗ ον. πατρός ΚΙΤΟ, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1513/04-05-2017 (τ. Β΄).

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.35906/
2017/0001760/29-03-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1364/21-04-2017 (τ. Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.201082/2017/0012387/25-05-2017 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 45/10-07-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-03-2011 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΓΚΝΙΤΖΕ Όνομα ΒΕΝΕΡΑ Όν. πατρός ΜΙ-
ΧΕΪΛΙ, γεν. 16-02-1951 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.204253/2017/0010025/25-05-2017 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 22/23-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-04-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΣΤΟ Όνομα ΜΠΕΓΚΖΑΝΕ Όν. πατρός ΚΑ-
ΣΤΡΙΟΤ, γεν. 22-03-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.9125/2016/0002251/04-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 23-10-2007 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΡΤΑΛΗΣ (PARTALI) ΓΙΑΝΝΗΣ 
(JANI) ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ (GRIGOR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
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Α331276, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1966 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

2.- Με την Φ.34417/2017/0000234/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΑΧΑΡΟ (ZAHARO) ΛΟΡΕΝΤΣ 
(LORENC) ον. πατρός ΦΩΤΑΚΗ (FOTAQ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α374599, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

3.- Με την Φ.34038/2016/0020740/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΡΡΕΤΑ (KORRETA) ΜΑΡΙΓΛΕΝ 
(MARIGLEN) ον. πατρός ΦΑΝΗ (FANI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α220666, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-1978 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

4.- Με την Φ.37155/2017/0004271/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΤΚΟ (ΡΕΤΚΟ) ΙΛΙΡΙΑΝ 
(ILIRJAN) ον. πατρός ΔΗΜΟΣΤΕΝ (DHIMOSTEN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375425, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-10-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθ. Φ.35841/2017/0006245/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’ ) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-12-2015 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (όνομα) ΖΙΝΕΤΕ 
(πατρώνυμο) ΛΕΥΘΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-01-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-

ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
20-11-2013 από του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(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 γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.36150/2015/0021610/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 31-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟΣ (επώνυ-
μο) ΑΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) 
(κύριο όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) 
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΑ (GJENA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος.

  Με την αριθ. Φ.35752/2017/0005829/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’ ) γίνεται 
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αποδεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖΙ (όνο-
μα) ΓΚΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 13465/14 
24-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.21531/2017/0009099/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’ ), γίνεται αποδεκτή η από 
26-10-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΟΣ (επώνυμο) ΤΖΑΪΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 3060/34 06-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν 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 αριθ. Φ.34943/2017/0005831/04-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 23-10-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΪ 
(όνομα) ΕΡΜΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΣΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 2350/52/16-2-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.772/37802/2755/18-04-2007 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 27-09-2005 αίτημα του (επώνυμο) ΣΙΛΒΕ-
ΡΑ ΑΓΓΕΛΚΟΥ (όνομα) ΧΑΙΜΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΧΑΙΜΕ ANTONIO, που γεννήθηκε στον ΠΑΝΑΜΑ την 
30-08-1977, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ΄ του 
ν.δ.3370/1955.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

I

(9)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.21979/2017/0001075/10-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO) ΝΙΚΟΣ (ΝΙΚΟ) ον. πατρός 
ΗΛΙΑ (ΝΙΚΟ ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α285469, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1983 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

2.- Με την Φ.22316/2017/0000590/10-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
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ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΣΟΝΟ (SONO) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) ον. 
πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α455514, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1983 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

3.- Με την Φ.22365/2017/0000855/10-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
10-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΕΛΗΣ (BELI) ΡΩΜΑΙΟΣ (ROMEO) ον. πατρός 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (SEBASTJAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α285195, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-07-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
  Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. Φ.137979/2016/11633/ 

21-04-2017 απόφασης πολιτογράφησης του αλλο-
γενούς αλλοδαπού επ. ΠΡΙΦΤΗ ον. ΑΝΤΩΝΗ ον. πα-
τρός ΚΙΤΟ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1513/
04-05-2017 (τ.Β΄) διορθώνεται, η ημερομηνία γέννησης 

από το εσφαλμένο:
«14/08/1933»
στο ορθό:
«12/02/1965»

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(11)
     Στην αριθμ. πρωτ. Φ.35906/2017/0001760/29-03-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1364/
21-04-2017 (τ. Β΄) διορθώνεται το φύλο:

από το λανθασμένο: «θύλη» 
στο ορθό : «άρρεν».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  

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