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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.172061/2017/0027879/03-10-2017 απόφα-
ση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), όπως 
ισχύουν και μετά το 10/09-10-2015 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της Α.Δ.Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 20-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΩΡΓΗ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝ, 
γεν. 24-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.92481/2017/0013485/03-10-2017 απόφα-
ση 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 5/26-01-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΤΌ-
ΓΙΑΝ, γεν. 28-08-1962 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.176021/2017/0029009/03-10-2017 απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄), του 
άρθρου 33 του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 (49 Α') γίνεται δεκτή η από 19-09-2000 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΤΖΑΝΗ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΣΑΚΟ, γεν. 16-05-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.208151/2017/0022759/03-10-2017 από-
φαση 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 26/23-05-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 27-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΝΟΥΣ Όνομα ΟΣΑΜΑ Όν. πατρός ΧΑΦΕΖ, 
γεν. 15-04-1964 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5.- Με την Φ.135152/2017/0028642/03-10-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά Το υπ' αριθ. 26/13-09-2016 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 03-12-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΦΡΟΝΙΙ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΣΑ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΥ, γεν. 28-04-1963 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.207955/2017/0021495/03-10-2017 από-
φαση 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 18/24-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
δας γίνεται δεκτή η από 03-08-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΟΒΑ Όνομα ΤΣΒΕΤΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛ, γεν. 27-09-1965 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.206704/2017/0016925/03-10-2017 από-
φαση 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 28/06-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αι-
γαίου γίνεται δεκτή η από 22-05-2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΕΝΣΚΑ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΛΕ-
ΟΝΙΝΤ, γεν. 29-05-1969 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.207659/2017/0018009/03-10-2017 από-
φαση 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 23/23-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αι-
γαίου γίνεται δεκτή η από 03-03-2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, 
γεν. 20-04-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.33435/2017/0017644/06-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γί-
νεται δεκτό το από 15-05-2015 αίτημα του πατέρα της 

ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗ (όνομα) 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

   Με την Φ.37498/2016/0005884/05-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
21-03-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΛΕΝΓΚΟ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 12425/190/08-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.2650/2017/0002889/22-09-2017 από-
φαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 01-08-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΑΜ-
ΓΚΑΡΝΕΡ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΝΤΕΛΜΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-1975, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(5)
    Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτή-

θηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολι-

τογράφηση των γονέων τους.

   Με την αριθμ. 2248/ 27-9-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 
του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 3 του ν. 4332/2015 γίνεται αποδεκτή 
η από 12-3-2017 αίτηση περί αποβολής της ελληνικής 
ιθαγένειας του ενηλίκου ημεδαπού με στοιχεία (Όνομα) 
ΜΟΥΡΑΤ (επώνυμο) ΜΑΛΙΕΒ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ (μη-
τρώνυμο) ΕΙΡΗΝΗ, που γεννήθηκε στο ΒΛΑΝΤΙ ΚΑΥΚΑΖ 
της Β. ΟΣΕΤΙΑΣ την 26-10-1998 και είναι εγγεγραμμένος 
στα Δημοτολόγια του Δήμου Σιντικής/ΔΕ Σιδηροκάστρου, 
λόγω του ότι υπέβαλε τη σχετική αίτηση πριν το πέρας 
ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

   Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.4002/2017/0001006/25-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελλη-
νικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται απο-
δεκτή η από 20-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΚΟ-
ΠΟΒΙ (όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 23-02-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ 21.1/4101/25-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν.Μακεδονίας & Θράκης .

2. Με την αριθ. Φ.3992/2017/0001003/25-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας -Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου IB του 
Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑ-
ΛΟΚΟΥ (όνομα) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΝΕΦΑΗΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-01-1996, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ 21.1/3335/04-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν.Μακεδονίας & Θράκης .

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρ 1B του Κ.Ε.Ι.

   1. Με την Φ.4032/2017/0000957/25-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ 21.1/5082/28-06-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.Μακεδονίας & Θράκης.

2. Με την Φ.4040/2017/0001019/25-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 27-
07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΝΑΖΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ21.1/5380/19-07-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν.Μακεδονίας & Θράκης.

3.- Με την Φ.4039/2017/0001018/25-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
26-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ 21.1/4676/19-06-2017 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.17113/2016/0011757/27-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 15-07-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-06-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

   Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την αριθμ. Φ.3050/2017/0001091/05-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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 24-02-2017 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΒΕΤΡΟΒΑ (όνομα) ΛΑΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 19-06-1949, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 εδ.β' του α.ν.1856.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
      Στην αριθμ. Φ.20352/2017/0010655/10.07.2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3046/τ.Β΄/5.9.2017, 
στη σελίδα 35174, στην α΄ στήλη, στον 18ο στίχο από 
το τέλος, διορθώνεται,

Το εσφαλμένο:
“… ΣΤΑΡΤΣΕΒΓΤΣ .....”
Στο ορθό:
“… ΣΤΑΡΤΣΕΒΙΤΣ .....”

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(11)
      Στην αριθμ. Φ.25043/2017/0012038/13.07.2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3100/τ.Β΄/8.9.2017, 
στη σελίδα 36832, στη β΄ στήλη, στον 8ο στίχο από το 
τέλος, διορθώνεται,

το εσφαλμένο:
“… ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ .....”
στο ορθό:
“… ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ .....”

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(12)
      Στην αριθ. πρωτ. Φ.3537/2017/0000378/13.4.2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1505/3.5.2017 (τ.Β΄), διορθώνεται,

ο λανθασμένος Δήμος κατοικίας από το εσφαλμένο:
"Δήμος Πολυγύρου" 
στον ορθό: 
"Δήμο Νέας Προποντίδας".

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης  
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