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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση
του τέκνου.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5

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

6

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς με στοιχεία: (έπων.) ΓΙΑΝΝΗΣ (ονομ.) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (πατρ.) Σωτήρης.

7

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΣΑΛΛΑΡΗ (όνομα) ΚΩΣΤΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ.

8

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς, ΑΓΟΡΑ ΑΡΕΤΗ (AGORA
ARETI).

9

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας
του.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
10

Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 3382/2016/0003712/
15-01-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
που δημοσιεύθηκε στο 455/14-02-2018 ΦΕΚ (τ.Β’).

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
Με την Φ.210524/2018/0008776/26-04-2018 απόφαση
του 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 11/25-07-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 05-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΟΥΡΑΜΠΙΣΒΙΛΙ Όνομα ΤΕΟΝΑ Όν. πατρός
ΖΟΥΡΑΜΠΙ, γεν. 13-03-1989 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Yπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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 γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 11337/2016/0000203/24-04-2018 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 08-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΡΑΤΟΣ (επώνυμο)
ΤΑΚΟΥΣΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
26-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΚΟΥΣΛΛΑΡΙ (TAKUSHLLARI)
(κύριο όνομα) ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΑΤΣΑΡΙ (GRACARI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.11335/2016/0000200/24-04-2018 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 08-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΛΙ (επώνυμο)
ΜΠΡΑΧΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ,
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
03-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO)
(κύριο όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO)
(κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.3161/2018/0000701/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και τις δι-
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ατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α') και
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ'
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 3/23-03-2018
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2015 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΙΝΚΕΡΜΑΝΛΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΙΤΑ που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 02-10-1962 για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΙΝΚΕΡΜΑΝΛΙ
σε ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΙΝΚΕΡΜΑΝΛΗΣ.
2. Με την Φ.3163/2018/0000700/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Δ΄
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 3/23-03-2018
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2015 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜ (επώνυμο)
ΙΝΚΕΡΜΑΝΛΗ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 10-04-1995 για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου του από ΑΡΤΕΜ ΙΝΚΕΡΜΑΝΛΗ σε
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΝΚΕΡΜΑΝΛΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4334/2017/0001815/17-04-2018 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 01-06-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2006 και κατοικεί στο Δήμο
ΣΙΘΩΝΙΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 04-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ (STAFASANI)
(κύριο όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΑΣΑΝΙ (STAFASANI)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΕ (BUKURIJE).
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2. Με την Φ.4348/2017/0001848/17-04-2018 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 08-06-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2003 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-05-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA)
(κύριο όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA)
(κύριο όνομα) ΕΝΓΚΕΛΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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(7)

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΣΑΛΛΑΡΗ (όνομα) ΚΩΣΤΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ.
Με την Φ.30320/2017/0005969/25-4-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999, η με αριθμ.
Κ30320/14981/26-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2204/Β/3-10-2011),
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α')
του ομογενούς (επώνυμο) ΠΕΤΣΑΛΛΑΡΗ (όνομα) ΚΩΣΤΑ
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ που γεννήθηκε στην Αλβανία στις
22-9-1974 και κατοικεί στο Δ. Αιγιαλείας, δεδομένου ότι
δεν συντρέχει η βασική τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφηση του ως ομογενής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι
Ι

(6)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς με στοιχεία: (επων.) ΓΙΑΝΝΗΣ (ονομ.) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (πατρ.) Σωτήρης.
Με την Φ.32412/2018/0000500/13-3-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφωνα με
το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 η με αριθμ. Κ32412/9979/
03-09-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2526/Β΄/17-09-2012), περί κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α') του ομογενούς
(επων.) ΓΙΑΝΝΗΣ (ονομ.) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (πατρων.) ΣΩΤΗΡΗΣ που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 17-03-1968 και
κατοικεί στο Δ. Αιγιαλείας, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η
βασική τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφηση του
ως ομογενής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 3838/2010.

(8)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς, ΑΓΟΡΑ ΑΡΕΤΗ (AGORA
ARETI).
Με την Φ.35309/2017/0006339/25-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφωνα
με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ45/Α'/1999) η
αριθμ. Φ.35309/2014/0002290/27-06-2014 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2669/
Β΄/08-10-2014), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49 Α΄) της ομογενούς AGORA (ΑΓΟΡΑ) ARETI (ΑΡΕΤΗ) του JANI (ΓΙΑΝΝΗΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
στις 28-02-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση για
την πολιτογράφηση της ως ομογενής, σύμφωνα με το
άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.910/2017/0003541/19-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ
(όνομα) ΕΟΥΚΛΙΝΤ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-1991 και κατοικεί στο
Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την

Τεύχος Β’ 1513/03.05.2018

αριθμ. 6146/29-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην Φ. 3382/2016/0003712/15-01-2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο 455/14-2-2018
ΦΕΚ (τ.Β'), ως προς την ημερομηνία γέννησης, γίνεται η
εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο: «29/12/2005»
στο ορθό: «29/09/2005».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)
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