
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

2 Ανάκληση πολιτογράφησης αλλοδαπής.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

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

7 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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. Φ. 194595/2017/0007252/10-5-2017 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1768/23-5-2017 (τεύχος Β΄).

9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.112002/20
17/0009866/02.06.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2074/
τεύχος Β΄/15.06.2017.

10 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.33470/
2015/0020970/16-09-2016 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3264/11-10-2016 
(τεύχος Β΄).

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.28553/2016/
0016346/25-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4237/29.12.2016/τ.Β΄.

12 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.921/2017/
0000444/16.05.2017 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Α-ποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας – Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1816/τεύχος Β΄/25.05.2017.

13 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.8511/
2016/0014110/20-01-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
315/07-02-2017 (τεύχος Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την Φ.207410/2017/0015143/19-06-2017 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 16/02-03-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-12-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΣΤΑ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΖΩΗ, γεν. 
02-07-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2) 
Ανάκληση πολιτογράφησης αλλοδαπής. 

 Με την Φ. 147189/2017/0004227/19-6-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ν. 3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας" (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύει, ανακαλείται η αριθμ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Φ. 147189/2015/0023293/20-10-2015 απόφαση πολιτο-
γράφησης της ΣΕΡΙΚΟΒΑ ΕΛΕΝΑ του ΑΝΑΤΟΛΙΪ, περίλη-
ψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2376/5-11-2015 
(τεύχος Β΄), επειδή η ενδιαφερόμενη δεν προσήλθε για 
να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη εντός ενός έτους 
από τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, αν και κλήθηκε νομίμως. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(3) 
Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.203297/2017/0002695/19-06-2017 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 21/20-04-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 22-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΠΟ Όνομα ΛΟΥΪΖΑ Όν. πατρός ΜΠΕΤΖΕΤ, 
γεν. 15-04-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206294/2017/0015012/19-06-2017 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 28/20-04-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΑΪ Όνομα ΕΝΙ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, γεν. 
10-04-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.205250/2017/0014732/19-06-2017 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 9/15-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 08-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΩΤΣΗ Όνομα ΜΑΡΙΝΕΛΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΡΓΚΙ, γεν. 21-11-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206042/2017/0016252/19-06-2017 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 78/10-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΦΑ Όνομα ΕΝΤΒΑΛΝΤΑ Όν. πατρός ΣΕ-
ΦΕΝΤΙΝ, γεν. 30-08-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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 αριθ. Φ.40924/2017/0006589/20-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή της 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 15-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 8335/86/08-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2579/2017/0000223/20-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 11-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΦΑΜΠΙΑΝ-ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (πατρώ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22177Τεύχος Β’ 2206/29.06.2017

νυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 30-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (DAJA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (DAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την Φ.2580/2017/0000224/20-06-2017 από-

φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 11-05-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΑΝΑ-ΙΩ-
ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 30-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΔΕΚΑΕΓΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (DAJA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (DAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
3. Με την Φ.2581/2017/0000225/20-06-2017 από-

φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 11-05-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝΑ-
ΒΙΡΓΙΝΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2008, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 30-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (DAJA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΓΙΑ (DAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

(7)
 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.8839/2016/0019724/20-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή 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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (όνομα) ΣΑΡΓΚΙΣ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 03-08-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 9810 / 13-07-2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
 Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 194595/2017/

0007252/10-5-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1768/23-5-2017 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται το Προξενείο από το εσφαλ-
μένο: 

«ΒΑΛΠΑΡΑΪΣΟ» 
στο ορθό:
«ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

Ι

(9)
 Στην αριθμ. Φ.112002/2017/0009866/02.06.2017 από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2074/τ.Β΄/15.06.2017, στη σελίδα 20791, β΄ 
στήλη, 2ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
“… ΧΑΛΙΑ.....”
Στο ορθό:
“… ΧΑΛΙΛ.....”  

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22178 Τεύχος Β’ 2206/29.06.2017

(10)
    Στην αριθμ. πρωτ. Φ.33470/2015/0020970/
16-09-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτη-
κε στο 3264/11-10-2016 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), στην σελί-
δα 33791, παράγραφος 4, σειρά 8, διορθώνεται το 
όνομα πατρός, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το εσφαλμένο:
"(LLIRJAN)" 
στο ορθό: 
" ILIRJAN". 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής   ).

 Ι 

(11)
 Στην αριθμ. Φ.28553/2016/0016346/25-10-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4237/
τ.Β΄/29.12.2016 , στη σελίδα 41599, στην α΄ στήλη, στον 
9ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
(QIPJAKO)
στο ορθό:
(QIRJAKO)  

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Ι

(12) 
  Στην αριθμ. Φ.921/2017/0000444/16.05.2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1816/τ.Β΄/25.05.2017, στη 
σελίδα 18376, στην α΄ στήλη, στον 9ο στίχο εκ των 
κάτω διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
“… ΝΤΡΓΤΑΝ...”
Στο ορθό:
“… ΝΤΡΙΤΑΝ...”  

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Ι

(13)
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.8511/2016/0014110/20-01-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύτηκε στο 
315/07-02-2017 ΦΕΚ (τεύχος Β΄), ως προς το φύλο, γίνο-
νται οι έξης διορθώσεις:

Παράγραφος 1. Σειρά 1.
από το εσφαλμένο: "αλλοδαπή " στο ορθό: "αλλοδα-

πός".
Παράγραφος 1. Σειρά 2.
από το εσφαλμένο: "ήταν ενήλικη" στο ορθό "ήταν 

ενήλικος".
Παράγραφος 1. Σειρά 3.
απο το εσφαλμένο: "της ηλικίας της" στο ορθό "της 

ηλικίας του".
Παράγραφος 2. Σειρά 4.
απο το εσφαλμένο "της ενήλικης αλλοδαπής" στο 

ορθό "του ενήλικου αλλοδαπού".
Παράγραφος 2. Σειρά 7.
απο το εσφαλμένο "ως ενήλικη" στο ορθό "ως ενή-

λικος".
Παράγραφος 2. Σειρά 7.
Απο το εσφαλμένο "της ηλικίας της" στο ορθό "της 

ηλικίας του" .

 (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης)  
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