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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την Φ.110827/2017/0029017/17.11.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30.6.2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΙΣΟΣ (ISO) ΟΡΕΣΤΗΣ (OREST) ον. πατρός 
ΕΛΕΥΤΕΡ (ELEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A321456, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17.8.1984 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.110817/2017/0029018/17.11.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29.6.2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΑΣΙΟΣ (NASHO) ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA) ον. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A334939, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13.10.1980 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3.- Με την Φ.110799/2017/0029021/17.11.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28.6.2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΡΙΑΜΠΑΣ (BARJABA) ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) ον. 
πατρός ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A344438, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.3.1981 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την Φ.96199/2017/0028829/28.11.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20.5.2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στοιχεία: ΠΑΝΤΟ (PANDO) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND) ον. πα-
τρός ΣΤΑΥΡΟ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A608277, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25.9.1964 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
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 αριθμ. Φ.1633/2017/0000802/1.12.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 29.9.2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑ (όνομα) 
ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19.9.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017, 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.21.1/6321/5.9.2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(4)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9.7.2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή TEI.

  Με την αριθμ. Φ.17201/2017/0000969/14.11.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 29.7.2016 δήλωση - αίτηση του 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΙΑΒΤΣΕΒ 
(όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙΙ, που γεννή-
θηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 29.10.1990, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 

αποφοιτήσει την 9.2.2016 από ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ. 

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.17252/2017/0000284/14.11.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23.9.2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΕΛΙ-
ΚΟΥ (VELIKO) ΜΟΡΕΝΑ (MORENA) ov. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ 
(EDMOND), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α468292, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14.2.1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2.- Με την Φ.17273/2017/0000451/14.11.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14.10.2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕ-
ΛΗΣ (DELI) ΠΡΟΚΟΠΗΣ (PROKOP) ον. πατρός ΔΟΝΑΤΟΣ 
(DHONAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α391421, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.6.1977 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

3.- Με την Φ.17415/2017/0001526/14.11.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 1.3.2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΘΑ-
ΝΑΣΗ (THANASI) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ov. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗ 
(VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α235223, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22.8.1984 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

4.- Με την Φ.17421/2017/0001529/14.11.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13.3.2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΛΟΣ 
(LILO) ΚΛΕΜΕΝΤ (KLEMEND) ον. πατρός ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
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(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α608223, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 24.3.1979 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

5.- Με την Φ.17418/2017/0001527/14.11.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 3.3.2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΕΝΤΡΟΥ 
(QENDRO) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA) ον. πατρός ΑΡΚΙ-
ΛΕ (ARQILE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α608273, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1.2.1980 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

6.- Με την Φ.17347/2017/0000402/14.11.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14.12.2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΑΤΗ 
(CATI) ΙΟΥΛΙΑ (JULIA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α468753, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
2.9.1940 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι..

  1.- Με την αριθμ. Φ.17003/2017/0000643/14.11.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
9.3.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΣΙ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.9.1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
5466/8.12.2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιο-
νίων Νήσων και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου της από ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥΣΙ σε ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥΣΗ.

2.- Με την αριθμ. Φ.17063/2017/0000646/14.11.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-

κε 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 
4.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΤΖΩΡΤΖΙΝΟ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24.10.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΞΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
1687/1.4.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων. 

3.- Με την αριθμ. Φ.17069/2017/0000671/14.11.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
6.4.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) TOTA (όνομα) ΚΛΟΒΙΣΤ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 7.1.1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 σύμφωνα με 
την αριθμ. 1579/4.4.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων. 

4.- Με την αριθμ. Φ.17108/2017/0001061/14.11.2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 
13.5.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28.4.1981, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2001 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.43/1687/15.3.2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 
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(7)
Στην αριθμ. πρωτ. Φ.34707/2017/0009554/10.5.2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2024/13.6.2017 (τ.Β΄), διορθώνεται το επώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΠΕΠΗ»
στο ορθό: «ΠΕΠΙ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

I

(8)
Στην αριθμ. πρωτ. Φ.1019/2016/0002566/21.4.2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1250/
28.4.2016 (τ.Β΄) στη σελίδα 15606 μετά το στίχο 15, ως 
προς την έγκριση και εξελληνισμό του κυρίου ονόματος 
και του επωνύμου του εν θέματι, γίνεται η εξής προσθήκη:

«Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελ-
ληνισμός του κυρίου ονόματος και του επωνύμου του 
από (όνομα) ΜΑΞΙΜ σε ΜΑΞΙΜΟΣ και από (επώνυμο) 
ΕΒΤΟΝΤΙΙ σε ΕΒΝΤΟΪΔΑΚΗΣ.».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)

Ι

(9)
Στην αριθμ. πρωτ. Φ.7952/2016/0001192/21.8.2017 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3117/8.9.2017 (τ.Β΄), διορθώνε-
ται ο τόπος κατοικίας:

από το λανθασμένο: «ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
στο ορθό: «ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  
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