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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.106406/2017/0004064/08-03-2017 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 03-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΙΣΟΥ (ISO) ΑΡΤΕΜΙΣ (ARTEMIS) 
ov. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373959, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1984 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με τη Φ. 107172/2017/0000304/08-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΡΑ (KURRA) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
(VALENTINA) ον. πατρός ΝΑΚΕ (NAQE), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α562078, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1978 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών 
αλλοδαπών.

  1. Με την αριθμ. Φ.9257/2016/0006230/02-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 
04-10-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΤΣΑΣ (όνομα) ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 21-06-1975, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.9255/2016/0006211/02-02-2017 
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 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 
20-10-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΑΣΙΟΥ (όνομα) 
ΑΝΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 03-05-1974, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ΄ του 
ν.δ. 3370/1955.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΖΗΚΟΣ ΝΑΚΚΑΣ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.2578/2017/0000339/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΟΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-02-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2001, σύμφωνα με την αριθ. 3895/13-06-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.2574/2017/0000340/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΑΪ (όνομα) ΚΛΕΣΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1992, 

και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με 
την αριθ. 4386/04-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.1555/2017/0000188/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την 
αριθ. 6905 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.2677/2016/0003744/14-02-2017 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΣΤΕΛΙΟ (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΛΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΛΟ (PAVLLO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ (METOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
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2. Με τη Φ.2640/2016/0003174/14-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΑΛΝΤ (επώνυμο) 
ΤΣΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 21-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 
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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθ. 6518/03-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.2632/2017/0000015/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν.  4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν.  3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
28-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΜΠΛΙΚΟΥ (όνομα) ΙΩΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την 
αριθ. 6267 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθ. Φ. 1563/2017/0000513/09-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-09-2016 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΜΠΑΝΙ 

(όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/7412/08-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος.

  Με την αριθ. Φ. 1571/2017/0000512/09-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-09-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ 
(όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡ (πατρώνυμο) ΣΥΜΠΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4997/15-06-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπής.

  Με την αριθμ. Φ.3022/2017/0000110/09-03-2017 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, 
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 16-09-2016 αίτημα της 
(επώνυμο) ΣΟΦΙΑΝ (όνομα) NINA (πατρώνυμο) ΜΠΟΡΙΣ, 
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που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 10-03-1970, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

    Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.84423/68091/
22-12-2008 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2698/31-12-2008 (τ. Β΄), 
στη σελίδα 38453 στην α΄ στήλη στον 27ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο κύριο όνομα «ΝΤΟΡΙΑΝ» 
στο ορθό «ΝΤΑΡΙΑΝ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(9)

    Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.59097/2016/ 
0012981/27-6-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2257/21-7-2016 (τ. Β΄), 
στη σελίδα 24328 στην α΄ στήλη στον 39ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο επίθετο: «ΜΑΡΚΟΥ» 
στο ορθό «ΜΠΑΡΜΠΑΖΑΝΟΒΑ »

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

(10)
    Στην περίληψη της υπ’  αριθ. πρωτ. Φ.62340/2016/ 

0034249/31-1-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 386/10-2-2017 
(τ. Β΄) στη σελίδα 3074, στην α΄ στήλη και στον 48ο εκ 
των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο πατρώνυμο: «ΦΩΤΙΟΣ»
στο ορθό: «ΦΩΤΟΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(11)
    Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.132753/2015/ 

0013417/19-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 566/3-3-2016 (τ. Β΄), στη σελίδα 7098 στην 
β΄ στήλη και στον 5ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο πατρώνυμο: «ΡΟΔΟΛΦΟ ΜΕΝΔΕΖ 
ΑΣΚΟΥΙ» 

στο ορθό «ΡΟΔΟΛΦΟ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(12)
    Στην αρ. πρωτ. Φ.2509/2016/0001460/05-12-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που δημοσιεύτη-
κε στο 4273/30-12-2016 ΦΕΚ (τ. Β΄), σελ. 42799, στήλη Β΄, 
στιχ. 22 εκ των άνω, ως προς τον Δήμο διαμονής, γίνεται 
η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ΚΟΖΑΝΗΣ»
στο ορθό: «ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

  (Από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας)  
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