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που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
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που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. Φ.101345/
2016/0004251/03-04-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1352/Β/21-04-2017.

11

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. Φ.100396/
2017/0002904/03-04-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1352/Β/21-04-2017.

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη
φοίτηση 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 υπ’ αριθ. Φ.39012/2017/0010970/20-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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 22-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΛΟΥΠΗ (όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-01-1985, 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
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την αριθ.
5212/77/28-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση 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 υπ’ αριθ. Φ.2726/2017/0010091/19-06-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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 23-02-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΠΙΚΟΥ
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-10-1986, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 20130/59/10-01-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθ. Φ.2829/2017/0002134/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 10-03-2016 αίτημά
της (επώνυμο) ΜΕΖΙΛΗ (όνομα) ΧΛΟΗ ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 31-07-1978, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ.3564/2017/0002308/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 05-05-2017 αίτημά της

Τεύχος Β’ 2447/19.07.2017

(επώνυμο) ΣΑΡΑΦΙΑΝ (όνομα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΕΒΑΝΓΚΕΛΙΝ
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 26-11-1966, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το
άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.3590/2017/0002572/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-05-2017 αίτημά της
(επώνυμο) ΧΟΥΝΤΕΡΛΑΝΤ (όνομα) ΕΣΤΕΡ (πατρώνυμο)
ΑΛΦΡΕΔΟΣ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 07-07-1952,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ.2956/2016/0003754/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 30-06-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ
(επώνυμο) ΤΣΟΥΑΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2006, και κατοικεί στο
Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , 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 23-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΑΝΤΑΡΙ (CUADARI) (κύριο
όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΑΝΤΑΡΙ (CUADARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.2976/2016/0004008/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 12-07-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ
(επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-04-2003 και ο πατέρας της
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΝ (BUKURAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα)
ΛΙΛΙ (LILI).
3. Με την υπ’ αριθ. Φ.2978/2016/0004029/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 12-07-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟΝ
(επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 07-10-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα)
ΠΡΕΝΓΚ (PRENG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
4. Με την υπ’ αριθ. Φ.1152/2017/0002545/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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 14-06-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΚΣΟΝ
(επώνυμο) ΙΣΑ (πατρώνυμο) ΟΛΓΚΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 19-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISA) (κύριο όνομα) ΟΛΓΚΕΡ
(OLGER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISA) (κύριο όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ
(XHENSILA).
5. Με την υπ’ αριθ. Φ.1151/2017/0002546/26-06-2017
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 14-06-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΕΣΤΙΑΝ
(επώνυμο) ΙΣΑ (πατρώνυμο) ΟΛΓΚΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δη-
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μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISA) (κύριο όνομα) ΟΛΓΚΕΡ
(OLGER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑ (ISA) (κύριο όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ
(XHENSILA).
6. Με την υπ’ αριθ. Φ.2509/2016/0004212/26-062017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, 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
29-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 21-042003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα)
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα)
ΦΕΛΛΕΖΑ (FELLEZA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αριθ. Φ.3927/2017/0000406/12-06-2017
απόφαση Συντονιστή 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 14-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΕΡΙΜΗ (QERIMI)
ΑΡΜΕΛΑ (ARMELA) ον. πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ATHANAS),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α490726, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
2. Με την υπ’ αριθ. Φ.3894/2017/0000294/12-06-2017
απόφαση Συντονιστή 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 15-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΝΑΡΙΤΗ (PANARITI)
ΚΡΙΣΤΙ (KRISTI) ον. πατρός ΒΑΓΓΙΟΥΣ (VANGJUSH), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
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με αριθμό Α255974, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-02-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αριθ. Φ.2587/2017/0000292/27-06-2017 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30-05-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με
στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΝΜΠΑΣΙΡΙΔΗΣ (όνομα) ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ
(πατρώνυμο) ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την
17-05-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
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(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπ’ αριθ. Φ.31565/2017/0002328/27-06-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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
29-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΚΙΑΡΡΗΣ (QARRI) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (VASILLAQ) ον.
πατρός ΝΑΚΟ (ΝΑΚΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α495270, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1956 και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

(10)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπ’ αριθ. Φ.31565/2017/0002328/27-06-2017
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 29-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΙΑΡΡΗΣ (QARRI)
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (VASILLAQ) ον. πατρός ΝΑΚΟ (ΝΑΚΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α495270, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-09-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Στην υπ’ αριθ. Φ.101345/2016/0004251/03-04-2017
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1352/Β/
21-04-2017, διορθώνεται το επίθετο,
από το λανθασμένο: «ΧΑΜΠΝΤΙ»,
στο ορθό: «ΧΑΜΝΤΙ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(11)
Στην υπ’ αριθ. Φ.100396/2017/0002904/03-04-2017
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1352/Β/
21-04-2017 ΦΕΚ, διορθώνεται το έτος γέννησης,
από το λανθασμένο: «1972»,
στο ορθό: «1992».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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