
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Ανάκληση ανακλητικής απόφασης του ομογε-
νούς αλλοδαπού ΛΟΛΗ ΑΡΤΑΝ του ΜΙ-ΝΕΛΟ.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ. 101626/ 
2016/0005488/11-04-2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο 1550/05-05-2017 ΦΕΚ 
(τ. Β’).

9 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.101610/ 
2016/0005437/07-04-2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο 1550/05-05-2017 ΦΕΚ 
(τ. Β’).

10 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.101633/ 
2016/0005585/29-03-2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο 1270/11-04-2017 ΦΕΚ 
(τ. Β’).

11 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.104362/ 
2016/0026505/06-03-2017 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στο 1259/11-04-2017 ΦΕΚ (τ. Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ανάκληση ανακλητικής απόφασης του ομογε-

νούς αλλοδαπού ΛΟΛΗ ΑΡΤΑΝ του ΜΙ-ΝΕΛΟ.

  Με την αριθμ. πρωτ. Φ.84556/14034/5-7-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανακαλείται η υπ' 
αριθμ. πρωτ. Φ.84556/33062/29-4-2014 (ΦΕΚ 1000/Β/
22-4-2014) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας με την οποία είχε ανακληθεί η αριθμ. πρωτ. 
Φ.84556/34186/22-2-2012 (ΦΕΚ 802/Β΄/19-3-2012) από-
φαση πολιτογράφησης του ΛΟΛΗ ΑΡΤΑΝ ον. πατρός 
ΜΙΝΕΛΟ γεν. 12-5-1974 στην Αλβανία, λόγω του ότι με 
το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.721/189/ΑΣ 1441/06-10-2016 έγ-
γραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρό-
καστρο, επιβεβαιώνεται η γνησιότητα μεταγενέστερων 
έναντι αυτών που είχαν κατατεθεί για την έκδοση του 
Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η 
απόφαση πολιτογράφησής του, καθώς και η ελληνική 
εθνική καταγωγή του.

   Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    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.12961/2017/0011684/11-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
08-06-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΟΣΜΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) 
ΚΑΤΡΟΥΝΑ (πατρώνυμο) ΜΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-04-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙ-
ΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΡΟΥΝΑ (CATRUNA) (κύριο 

όνομα) ΜΙΛΙΑ (MILIA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΡΟΥΝΑ (CATRUNA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΟΪΝΑ (DOINA)

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1) Με την Φ.17361/2016/0015180/12-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ 
(επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, 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 08-05-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :

ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (BRAHIMLLARI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)

ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΛΛΑΡΙ (BRAHIMLLARI) 
(κύριο όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA)

2) Με την Φ.17365/2017/0014194/12-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται απο-
δεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΑΝΟ (επώνυμο) ΣΑ-
ΤΡΟ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΤΡΟ (SHATRO) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΡΟ (SHATRO) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).

3) Με την Φ.17915/2017/0005111/12-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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 06-
06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΦΙΡΑΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα 
με την αριθ. 4750/55/21-04-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ. 16743/2017/0006891/10-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 05-03-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΟΡΣΙ (όνομα) ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ-ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (πατρώνυμο) 
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ΕΡΡΙΚΟΣ-ΡΟΛΑΝΔΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-05-1960, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

   Με την Φ.7051/2017/0001556/14-07-2017 απόφα-
ση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
20-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΜΖΟΛΛΑ-
ΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2270/08-03-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

   Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.6592/2017/0002587/14-07-2017 απόφα-
ση της Συντονίστριας της 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΓΚΕΛΙΑ 
(επώνυμο) ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-

μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 20-07-1999 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ (BERNIKU) (κύριο 

όνομα) ΣΠΙΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ (ZEKOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΙΡΑ (ALMIRA).
   Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/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.6462/2017/0001297/14-07-2017 από-
φαση της Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 11-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΑΖΜΠΙΕ 
(πατρώνυμο) ΤΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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. Φ.20.4/4322/21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονόματος της από ΑΖΜΠΙΕ σε ΑΖΜΠΙΑ.

   Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
       Στην αρ. πρωτ. Φ. 101626/2016/0005488/11-04-2017 από-

φαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1550/05-05-2017 ΦΕΚ (τ. Β').

Ως προς τόπο γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση: 
Από το λανθασμένο : "ΑΛΒΑΝΙΑ "
Στο ορθό: "ΕΛΛΑΔΑ ".

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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(9)
       Στην αρ. πρωτ. Φ.101610/2016/0005437/07-04-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1550/05-05-2017 
ΦΕΚ (τ. Β').

Ως προς το τόπο γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση: 
Από το λανθασμένο : "ΜΟΛΔΑΒΙΑ " 
Στο ορθό: "ΕΛΛΑΔΑ ".

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ι 

(10)
       Στην αρ. πρωτ. Φ.101633/2016/0005585/29-03-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1270/11-04-2017 
ΦΕΚ (τ. Β').

Ως προς το επώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση: 

Από το λανθασμένο : "ΣΚΡΑΠΑΛΙΟΥ " 
Στο ορθό: "ΣΚΡΑΠΑΛΛΙΟΥ ".

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Ι

(11)
       Στην αρ. πρωτ. Φ.104362/2016/0026505/06-03-2017 από-

φαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο 1259/11-04-2017 ΦΕΚ (τ. Β').

Ως προς την ημερομηνία γέννησής του, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

Από το λανθασμένο :
"14/01/1945"
Στο ορθό:
"01/01/1945".

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)  

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