
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης αλλοδα-
πού.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.203672/20
17/0009172/12.06.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2165/τ.
Β΄/26.06.2017.

10 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.201080/20
17/0009435/31.05.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2164/τ.
Β΄/26.06.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.206082/2017/0007617/29-06-2017 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 26/25-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
16-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΓΚΑΝΟΒΑ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ Όν. πα-
τρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 07-05-1978 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206940/2017/0018759/29-06-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 57/14-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-10-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΚΙΑ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛ, γεν. 17-10-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207442/2017/0015466/29-06-2017 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 3/20-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΥ Όνομα ΤΖΕΟΡΤΖΕΤΑ-
ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΕ, γεν. 16-03-1977 στην ΡΟΥ-
ΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.199375/2017/0018445/29-06-2017 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 61/25-08-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-11-2011 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΖΑΚ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. πατρός 
ΙΒΑΝ, γεν. 17-02-1980 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Με την Φ.206589/2017/0016181/29-06-2017 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 31/29-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 06-12-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΖΟΥΝ Όνομα ΒΛΑΔΙΜΗΡ Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΛΑΪ, γεν. 01-03-1964 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.207450/2017/0015475/29-06-2017 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 4/25-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & 
Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΜΑΝΑΪ Όνομα ΡΟΜΙΡΑ Όν. πατρός ΦΑ-
ΤΜΙΡ, γεν. 09-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2) 
Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.205237/2017/0009367/29-06-2017 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 24/22-09-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 12-12-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΟΥ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛΑ-ΙΩΝΙΚΑ Όν. πα-
τρός ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 18-02-1981 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206292/2017/0013215/29-06-2017 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 44/22-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 11-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΠΙ Όνομα ΚΛΕΑΝΘΙ Όν. πατρός ΝΙΑΖΙ, 
γεν. 06-12-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.206776/2017/0017728/29-06-2017 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 52/24-11-2016 πρακτικό της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυ-
τικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 25-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΪΚΟΒΣΚΙ Όνομα ΡΟΥΣΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ, γεν. 24-06-1994 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.  

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.206372/2017/0016905/30-06-2017 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 50/17-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυ-
τικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 24-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΝΙ Όνομα ΑΣΠΑΣΙΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 12-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205904/2017/0019017/29-06-2017 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 85/06-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-03-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΣΕΝΙ Όνομα ΑΡΙΑΝ Όν. πατρός ΣΑΝΤΙΚ, 
γεν. 01-09-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(4)
   Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης αλλοδα-

πού. 

 Με την αριθμ. Φ. 146193/2017/0016724/29-6-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 9 του ν. 3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας" (ΦΕΚ 217 Α΄), ανακαλείται η αριθμ. 
Φ. 146193/2015/0023879/4-5-2016 απόφαση πολιτογρά-
φησης του ΤΣΙΤΣΟΛΛΗ ΓΚΕΝΤΙ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, περί-
ληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1431/20-5-2016 
(τ.Β΄), επειδή, αν και κλήθηκε νομίμως, ο ενδιαφερόμενος 
δεν προσήλθε για να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολί-
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τη εντός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όπως ορίζει ο νόμος. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ.34902/2017/0013093/23-06-2017 απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκ-
δόθηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-10-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΙΟΣ (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-08-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΕΛΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ    ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6) 
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου .

 Με την Φ. 1755/2017/0000299/03-07-2017 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
02-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 

με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΚΟ-
ΛΑΪ (πατρώνυμο) ΛΑΖΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΚΟΛΑΪ (BUSHKOLAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΛΑΖΕΡ (LAZER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA) .

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την αριθμ. Φ.16386/2017/0008937/26-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 15-06-2017 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΥ-
ΚΑΛΗΣ (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2012, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την 10/2/2014, 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.15467/2017/0004331/29-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται δεκτό το από 01-02-2016 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ (όνο-
μα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
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(9)
   Στην αριθμ. Φ.203672/2017/0009172/12.06.2017 από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2165/τ.Β΄/26.06.2017, στη σελίδα 21803, στη 
β΄ στήλη, στον 9ο στίχο, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
“… Όν. Πατρός ΝΙΚΟΛΑ, ...”
Στο ορθό:
“… Όν. Πατρός ΝΙΚΟΛΛ, ...”  

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

(10) 
Στην αριθμ. Φ.201080/2017/0009435/31.05.2017 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/26.06.2017, στη σελίδα 21800, 
στη β΄ στήλη, στον 27ο στίχο από το τέλος, διορθώ-
νεται:

Το εσφαλμένο:
“… ΚΟΥΒΕΙΤ, ...”
Στο ορθό:
“… ΚΟΥΒΕΪΤ, ...”  

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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