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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την Φ.204365/2017/0008412/25-05-2017 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 20/16-06-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
04.04.2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΖΟΥ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΡΑΣΙΜ, 
γεν. 30-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την Φ.204977/2017/0010710/25-05-2017 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 35/20-05-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
05-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΑΚΟΥ Όνομα ΧΟΛΤΑ Όν. πατρός ΑΡΗΦ, 
γεν. 17-01-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.206060/2017/0012973/25-05-2017 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 43/21-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΡΝΤΜΠΑΡ ΜΟΝΤΑΜΠΕΡ Όνομα 
ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΤΑΓΚΙ Όν. πατρός ΝΑΝΤΕΡ, γεν. 21-09-1976 
στο ΙΡΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.206296/2017/0013211/25.05.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
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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 47/01-07-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
04.11.2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛ ΦΙΤΙΑΝ Όνομα ΟΛΛΑ Όν. πατρός ΦΑΡΟΥΚ, 
γεν. 23-10-1984 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.204358/2017/0007858/25-05-2017 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 20/16-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
04-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΣΠΕΠΑ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Όν. πα-
τρός ΜΑΡΚ, γεν. 18-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.205928/2017/0012480/25-05-2017 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 41/ 19-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
15-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΙΤΣΗ Όνομα ΤΖΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΙΟ, γεν. 10-03-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.206059/2017/0012482/25-05-2017 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 43/21-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 19-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΝΙ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΤΕΜΙΡ, 
γεν. 10-03-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.35957/2016/0008650/19-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΚΑΣ (GJIKA) ΑΡΤΙΣ (ARTI) 
ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTER), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με αριθμό 
Α329598, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1974 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ.

2.- Με την Φ.37007/2017/0005219/19-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γί-
νεται αποδεκτή η από 23-02-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) 
ΠΕΤΡΟΣ (PETRO) ον. πατρός ΝΕΣΤΟ (NESTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) 
με αριθμό Α451215, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-02-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ).

3.- Με την Φ.37014/2017/0005194/19-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΣΚΑ (TOSKA) ΑΛΜΠΙΟΝ 
(ALBION) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚΗ (NIKOLLAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) 
με αριθμό Α456975, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04.12.1983 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(5)
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.40121/2017/0006596/11-05-2017 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΟΛΛΑΪ 
(όνομα) ΜΑΡΤΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03-1984, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικί-
ας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
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Ελλάδα την 30-06-2003 σύμφωνα με την αριθ. 7788/71 
03-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.29985/2016/0028163/19-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΕΝΤΗ (DEDI) EPIONINTA 
(ERJONIDA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α494124, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-04-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2.- Με την Φ.35674/2017/0000299/19-05-2017 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 αποδεκτή 
η από 08-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΠΕΤΟ (ΡΕΤΟ) ΝΤΟΡΙΑΝΑ (DORJANA) ον. 
πατρός ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α441648, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18.11.1988 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

3.- Με την Φ.36344/2016/0023764/19-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) ΙΜΕΡΙΟΛΑ 
(IMERIOLA) ον. πατρός ΙΜΕΡ (IMER), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α374555, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-01-1981 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

4.- Με την Φ.20711/2016/0026765/19-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 04-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΟΝΤΟ (LONDO) ΜΑΡΣΙΝΤΑ 
(MARSIDA) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α404952, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-03-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

5.- Με την Φ.37502/2017/0000134/19-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.  3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 21-03-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ) ΚΡΙΣΤΑ (KRISTA) ον. πατρός ΑΡΜΠΕΝ 
(ARBEN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α469547, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1996 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ. 1354/2017/0000421/25-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 23.05.2017 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 23-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 1695/ 
03-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ.1434/2017/0000380/19-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 
17.10.2005 αίτημα του (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (όνομα) 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 14-08-1972, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Ι

(9)

Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. Φ. 13/2017/0000407/19-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 07.05.2009 αίτημα 
του (επώνυμο) ΛΟΒΑΤΣΗΣ (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑ-
ΛΙΑ την 15-02-1973, 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 Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την Φ.1516/2017/0000017/18-05-2017 απόφαση 
του 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 10-10-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΑΒΡΑΜΗ (AVRAMI) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α494921, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-08-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
H Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

Στην αριθμ. Φ.6590/2016/0008605/18-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1463/τ.Β΄/ 
28.04.2017, στη σελίδα 13761, στη β΄ στήλη, στον 25ο 
στίχο, διορθώνεται

το εσφαλμένο: «… ΣΓΟΓΙΑΝΙ...»
στο ορθό: «… ΣΤΟΓΙΑΝΙ...»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

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