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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

7

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

8

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς
αλλοδαπής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

4

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.

Αρ. Φύλλου 1630

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ. 17650/
2016/0000466/24-11-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 162/26-01-2017 ΦΕΚ
(τ.Β’).

10

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.15178/
2016/0020591/15-11-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 162/26-01-2017 ΦΕΚ
(τ.Β’).

11

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.21569/
2016/0017507/11-11-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 4372/30-12-2016 ΦΕΚ
(τ.Β’).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.35575/2015/0019119/12-04-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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 02-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο)
ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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
30-10-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ (MANCELLI) (κύριο
όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ (MANCELLI) (κύριο
όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (EPJOLA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.35908/2015/0020731/20-04-2017 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 16-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΝΤΟΝ (επώνυμο) ΡΙΡΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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
06-02-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA) (κύριο όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA) (κύριο όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.35827/2015/0020571/18-04-2017 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) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο)
ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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
16-10-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.34917/2015/0016627/26-01-2017 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 22-10-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο)
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
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σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
24-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (DANIEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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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
14-12-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 2460/45/22-032016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

I

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.35900/2015/0020719/20-04-2017 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 16-12-2015 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 01-08-2001 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑ (ARTA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.35821/2015/0020559/12-04-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.3815/2016/0002372/31-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 05-12-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ
(όνομα) ΕΝΣΟΥΙΛΝΤ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑΖ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/10961 15-12-2015 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης .
2. Με την αριθ. Φ.3794/2016/0002290/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της με
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΙ (όνομα) ΝΤΟΡΕΝΤΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. Φ21.1/8811/01-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
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ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης .
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τεύχος Β’ 1630/11.05.2017

στη σελίδα 1223, στη στήλη Α, στο στοίχο 11 εκ των
κάτω, διορθώνεται:
το λανθασμένο επώνυμο «ΝΤΕΚΑΙ»
στο ορθό «ΝΤΕΚΑΪ».
(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
I

I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς
αλλοδαπής.
Με την αριθμ. Φ.6411/2013/0003131/02-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 04-09-2013
αίτημα της (επώνυμο) ΖΑΜΤΡΕΟΥΛΙ (όνομα) ΝΑΝΑ (πατρώνυμο) ΖΟΥΡΑΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
25-09-1982, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. Φ. 17650/2016/0000466/24-11-2016 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162/Β'/26-01-2017,

(10)
Στην αριθμ. Φ. 15178/2016/0020591/15-11-2016 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162/Β'/26-01-2017,
στη σελίδα 1222, στη στήλη Α, στο στοίχο 20 εκ των
κάτω, διορθώνεται:
από το λανθασμένο μητρώνυμο «ΜΑΤΙΛΝΓΑ»
στο ορθό «ΜΑΤΙΛΝΤΑ».
(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
I

(11)
Στην αριθμ. Φ. 21569/2016/0017507/11-11-2016 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4372/Β'/30-12-2016,
στη σελίδα 44184, στη στήλη Α, στο στοίχο 6 εκ των
άνω, διορθώνεται:
από το λανθασμένο τόπο γεννήσεως: «ΚΟΡΕΑ (ΝΟΤΙΟΣ)»
στο ορθό «ΕΛΛΑΔΑ».
(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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