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8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. Φ/4824/ 
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17-03-2017 (τεύχος Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.198993/2017/0009079/21-04-2017 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 69/22-09-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 31-05-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΙΦΟΡΟΒΑ, όνομα ΝΤΟΝΚΑ, όν. πατρός 
ΝΤΙΜΙΤΑΡ, γεν. 16-10-1947 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.201875/2017/0009259/21-04-2017 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 1/11-01-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 01-10-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΧΙΝΛΛΙ, όνομα ΔΕΣΠΟΙΝΑ, όν. πατρός 
ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 19-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.199072/2017/0009107/21-04-2017 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 48/02-09-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-09-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΑΤΚΟΒΑ, όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ, όν. πατρός 
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ, γεν. 03-10-1967 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.199251/2017/0007836/21-04-2017 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 9/23-04-2015 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 15-01-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΖΙΜΙ, όνομα ΑΝΙΛΑ, όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, 
γεν. 09-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.201965/2017/0008970/21-04-2017 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 1/23-02-2016 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 09-03-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΆΡΗΣ, όνομα ΑΝΑΣΤΑΣ, όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΝΤΑΝ, γεν. 14-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

I

(2)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1.- Με την Φ.159267/2017/0006068/07-04-2017 
απόφαση του 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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010
(49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 15-11-1999 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΛΟΣ, όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ, όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 04-09-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-
μό 401676,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.159268/2017/0006490/07-04-2017 
απόφαση του 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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010
(49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 03-03-2000 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΛΟΥ, όνομα ΑΦΡΟΔΙΤΗ, όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 31-07-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-
μό 401677,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.144263/2017/0001443/15-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 01-11-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗΣ, όνομα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, όν. 
πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 29-12-1947 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ. 1120/2017/0000270/12-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 

αποδεκτή η από 25-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΑΝΟΣ (ΖΑΝΟ) ΧΑΡΗΣ (HARI) 
ον. πατρός ΛΟΥΚΑΣ (LLUKA), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α234367, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-1960 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ.

2.- Με την Φ.4692/2017/0000183/12-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΑΝΑΣΗΣ (THANASI) ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α378079, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 25-11-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

3.- Με την Φ.4640/2017/0000174/12-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΟΣΗ (GOLLOSHI) ΟΡΓΚΕΣ 
(ORGES) ον. πατρός ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α615034, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

4.- Με την Φ.4641/2017/0000175/12-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΟΣΗ (GOLLOSHI) ENTPI 
(ENDRI) ον. πατρός ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α615047, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

   Με εντολή Γενικού Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών 

 1.- Με την Φ.6466/2017/0001324/07-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΚΟΝΤΡΑΝΙ (SHKODRANI) 
ΛΟΡΕΤΑ (LORETA) ον. πατρός ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
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με αριθμό A613008, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-03-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2.- Με την Φ.6544/2016/0008130/07-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΑ (DHIMA) ΒΑΣΓΙΑΝ 
(VASJAN) ον. πατρός ΜΑΡΞΙ (MARKSI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A492933, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-01-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

3.- Με την Φ.6547/2016/0008129/07-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΥΝΕΚΟΥ (DYNEKOY) ΙΡΜΑ 
(IRMA) ον. πατρός ΚΟΣΜΑ (KOZMA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A482730, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-1986 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

4.- Με την Φ.3789/2017/0000951/07-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 21-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (NIZAMI) ΝΙΖΑ-
ΜΗ (ALEKSANDRA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A429518, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 06-11-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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.1317/2017/0000205/26-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΡΤΟ (όνομα) ΣΠΑΡΤΑΚ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την

20-07-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 21-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθ. 540/23/30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(6)  
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.535/2017/0000140/12-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 23-03-2017 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΙΣΑ (επώνυμο) ΠΙΣΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΣΑ (PISHA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΣΑ (PISHA) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDITA).

  Με εντολή Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.4196/2017/0000720/19-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
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(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 14-03-2017 αίτημα του 

γονέα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΕΚΑΟΥΡΙ 

(όνομα) ΣΑΛΒΑ (πατρώνυμο) ΖΟΥΡΑΜΠ, που γεννήθη-

κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 29-07-2001, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 

1 παρ. 1 του ν.1438/1984.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

      Στην υπ αριθ. Φ/4824/2017/0000180/20-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 889/
17-03-2017 (τεύχος Β΄), διορθώνουμε την ημερομηνία 
γέννησης του (όνομα) ΜΑΡΓΙΟΥΣ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΟ, 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ:

από το εσφαλμένο: «10-07-2002», 
στο ορθό: «05-07-2002». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  
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