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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ.2183/2017/0002342/08-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, 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 16-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10980/11-10-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθμ. Φ.2184/2017/0002341/08-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥ-
ΛΛΙ (όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10977/11-10-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την αριθμ. Φ.2187/2017/0002339/08-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α') γίνεται αποδεκτή η από 
17-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-05-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
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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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/10572/03-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την αριθμ. Φ.2188/2017/0002352/08-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 18-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΡΟΛΙ (όνομα) 
ΑΝΙΤΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/12557/08-12-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την αριθμ. Φ.2196/2017/0002359/08-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-10-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΕΞΙΟΥ 
(όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1994 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/5178/28-06-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.4175/2017/0001549/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή 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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΪΦΛΑ 
(επώνυμο) ΖΑΓΚΟΤΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2011 και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΤΙ (ZHAGOTI) (κύριο όνο-

μα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΤΙ (ZHAGOTI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΓΙΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
2. Με την αριθμ. Φ.4157/2017/0001498/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή 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 28-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΑ-
ΝΟ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2009 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 05-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΝΟΛΑ (MANOLA).
3. Με την αριθμ. Φ.4156/2017/0001497/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή 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 28-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΗΣΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2006 και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΝΟΛΑ (MANOLA).
4. Με την αριθμ. Φ.2664/2017/0001490/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
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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 27-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙΝΟΦΣΚΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 νόμι-
μα στη χώρα από 01-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙΝΟΦΣΚΙ (BACINOFSKI) 

(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙΝΟΦΣΚΙ (BACINOFSKI) 

(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
5. Με την αριθμ. Φ.4121/2017/0001478/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή 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 24-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΖΕΪΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΪΚΑ (ZEJKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΝΙ (NUNI) (κύριο όνομα) ΝΤΟ-

ΝΙΚΑ (DONIKA).

   Ο Συντονιστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.4147/2017/0001452/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται απο-
δεκτή η από 15-11-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 21-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.21.1/9161/14-11-2017 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την αριθμ. Φ.4169/2017/0001528/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 08-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΣΟΝΑΡΟ-
ΒΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 10-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.21.1/9578/27-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

 Ο Συντονιστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

      Στην αριθμ. πρωτ. Φ.85491/2014/0007983/13-05-2014 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1308/τ.Β΄/
22-05-2014 το κύριο όνομα διορθώνεται,

από το λανθασμένο:
«ΑΝΤΩΝΗΣ»
στο ορθό:
«ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

Ι

(5)
     Στην αριθμ. πρωτ. Φ. 107666/2016/0034279/28-04-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1909/
τ.Β΄/01-06-2017, διορθώνεται κύριο όνομα, 

από το λανθασμένο: 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
στο ορθό: 
«ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ».

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

Ι

(6)
      Στις αριθμ. οικ. 185, οικ. 186, οικ. 187, οικ. 188, οικ. 

189, οικ. 190 και οικ. 191 της 12.01.2018 αποφάσεις 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 208/
τ.Β΄/30.1.2018, 

- στη σελίδα 2744, στη β΄ στήλη, στον 13ο στίχο εκ 
των άνω, 
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- στη σελίδα 2745, στην α΄ στήλη, στον 28ο στίχο εκ 
των κάτω και στη β΄ στήλη στον 19ο στίχο εκ των κάτω, 

- στη σελίδα 2746, στην α΄ στήλη, στον 8ο στίχο εκ 
των κάτω, 

- στη σελίδα 2747, στην α΄ στήλη, στον 6ο στίχο εκ των 
άνω και στη β΄ στή-λη στον 17ο στίχο εκ των άνω και

- στη σελίδα 2748, στη β΄ στήλη στον 1ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται,

το εσφαλμένο:
«... (ΑΔΑ: ΩΝΔΙΟΡ1Υ-ΑΓ7) ...»
στο ορθό:
«... (ΑΔΑ: ΩΝΔΞΟΡ1Υ-ΑΓ7) ...»

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(7)
      Στην αριθμ. Φ.4507/2016/0004724/23-10-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4013/τ.Β΄/17-11-2017, διορθώνεται 

η λανθασμένη χώρα γέννησης:
«ΑΛΒΑΝΙΑ»
στη ορθή χώρα γέννησης:
«ΕΛΛΑΔΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήοσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου)

Ι

(8)

      Στην αριιθμ. πρωτ. Φ.4294/2016/0003702/03-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3778/τ.Β΄/27-10-2017 (τ.Β'), διορθώνεται 
το λανθασμένο όνομα μητρός: 

«ΝΙΚΟΥΣΟΡ (NICUSOR)»
στο ορθό όνομα μητρός: 
«ΙPIΝΑ (ΙΡΙΝΑ)».

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