
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 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.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση 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 της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

5 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.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.7867/ 
2017/0001525/23-03-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1537/τ.Β΄/04-05-2017.

8 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.9259/2016/0007011/ 
12-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1463/
28-04-2017 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.200527/2016/0010603/02-06-2017 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 20-10-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 20-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΟΥΛΙΑΤΗ Όνομα ΦΙΛΑΝΘΗ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 15-02-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.200532/2016/0005318/02-06-2017 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 19-10-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 19-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΟΥΤΑ Όνομα ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 27-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.200571/2016/0010535/02-06-2017 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 09-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 09-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΑΝΙΣΑ Όν. πατρός ΦΑΤΜΙΡ, 
γεν. 13-03-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.200572/2016/0010538/02-06-2017 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 09-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 09-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΜΑΡΣΕΛΑ Όν. πατρός
ΦΑΤΜΙΡ, γεν. 26-06-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.200573/2016/0010610/02-06-2017 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 09-11-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 09-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός
ΡΕΤΖΕΠ, γεν. 21-05-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.200649/2016/0013668/02-06-2017 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 02-10-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
γίνεται δεκτή η από 02-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΛΙΟΣ Όνομα ΑΝΤΩΝΗΣ Όν. πατρός
ΘΩΜΑΣ, γεν. 14-04-1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.200592/2016/0014132/02-06-2017 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 19-03-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 11-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΥΛΛΙ Όνομα ΓΙΩΡΓΕΤΑ Όν. πατρός ΛΙΓΚΟΡ, 
γεν. 28-03-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.200957/2016/0014134/02-06-2017 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 28-04-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 24-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΤΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΛΟΥΙΖΑ Όν. πατρός 
ΚΟΤΣΟ, γεν. 22-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

9.- Με την Φ.200628/2016/0010856/02-06-2017 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 14-10-2015 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 

γίνεται δεκτή η από 14-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΤΣΗ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, 
γεν. 12-07-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    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.8685/2017/0010483/23-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΟΧΡΑΪΛ 
(επώνυμο) ΝΑΧΝΟΥΧ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΧΝΟΥΧ (NAKHNOUKH) (κύριο 

όνομα) ΝΑΪΜ (ΝΑΕΙΜ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΟΜΠΡΙΑΛ (GHOBRIAL) (κύριο 

όνομα) MAPI (MARY).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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 αριθ. Φ.39841/2017/0007259/23-05-2017 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 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-08-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ 
(όνομα) ΜΕΛΕΤΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-1984, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2004 σύμφωνα με την αριθ. 10260/67/ 11-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.35822/2015/0020560/23-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 14-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΧΑΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 08-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΕΛΙ (GJYZELI) (κύριο όνο-

μα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την Φ.35823/2015/0020561/23-05-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 14-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΧΑ-
ΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙ-
ΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 

χώρα από 21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΕΛΙ (GJYZELI) (κύριο όνο-

μα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(5)
    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.35812/2017/0010575/23-05-2017 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 14-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) ΖΕΦΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-12-2000 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα)

ΓΚΕΛΟΣ (GJELOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα)

ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.542/2017/0000208/25-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
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ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από
06-04-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΥΡΙΔΗΣ (όνο-
μα) ΙΑΝΗΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 30-01-1977, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 
παρ. 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

      Στην αριθμ. πρωτ. Φ.7867/2017/0001525/23-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1537/
τ.Β΄/04-05-2017, ως προς το έτος γέννησης, διορθώνεται:

το λανθασμένο:
«1987»,
στο ορθό:
«1989».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(8)

      Στην Φ.9259/2016/0007011/12-04-2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1463/
28-04-2017 (τ.Β'), στις σελίδες 13757 και 13758, διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο:
«(ΜΠΕΙΛΕΡΙ)»,
στο ορθό:
«(ΜΠΕΪΛΕΡΙ)».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)  
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