
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-
μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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 γέννηση 
του τέκνου.

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 γέννηση 
του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 3348/2018/
0000218/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1786/
21-05-2018 (τ.Β΄).

11 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 2544/2017/
0002908/12-03-2018 απόφαση του Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1066/
23-03-2018 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 210373/2017/0038752/14-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 26/09-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 29-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΑΣΤΑΣΙ Όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 24-04-1999 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 210935/2018/0012544/14-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 14/2017/12-09-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 03-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΑΡΣΑΚΙΑΝ Όνομα ΤΙΓΚΡΑΝ Όν. πατρός ΑΜΛΕΤ, 
γεν. 28-06-1973 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι 

   (2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση 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. 3067/2018/0001220/15-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- 
Δυτικής Μακεδονίας, 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑΚΟΥ 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. 738 / 31-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

 (3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ. 2510/2018/0001066/08-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΡΟΠΟΛΣΚΑΓΙΑ (όνομα) ΠΩΛΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
05-06-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 02-10-2015 
από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

   (4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 7701/2018/0001287/11-06-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
21-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΟΝ (επώνυμο) ΣΕΚΙ (πατρώνυ-
μο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ. 20.4/2458 / 14-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

  Με εντολή 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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. 11546/2018/0002022/12-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΤΟΝ (επώ-
νυμο) ΤΣΕΝΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΕΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 4/
12-01-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ) 
και από την αριθμ. 286/1-10-2015 (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑ-
ΓΚΑΔΑ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΑΛΛΑ (CENALLA)
(κύριο όνομα) ΝΕΡΙΜ (NERIM ).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΑΛΛΑ (CENALLA)
(κύριο όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(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.

  Με την Φ. 11543/2016/0001380/12-06-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΧΑΜΟΛΛΙ (πατρώνυ-
μο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2008 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 13-01-2004 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΟΛΛΙ (HAMOLLI)
(κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΧΑΜΟΛΛΙ (HAMOLLI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

  Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

     (7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 2382/2018/0001039/05-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 29-08-2016 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΑΝΤΑΝΙΕΒΑ (όνομα) ΚΕΡΕΚΙΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΣΩΝ, 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 12-06-1962, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

   (8)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 2644/2018/0000876/12-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 20832 / 15-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1. Με την Φ. 2171/2018/0000952/05-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 28-08-2015 αίτημα του γονέα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΦΕΟΔΟΡΩΒ (όνομα) 
ΒΛΑΔΙΜΗΡ (πατρώνυμο) ΑΦΑΝΑΣΙ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 30-10-2000, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1438/1984.

2. Με την Φ. 2172/2018/0000953/05-06-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 28-08-2015 αίτημα του γονέα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΦΕΟΔΟΡΩΒ (όνομα) 
ΒΛΑΔΙΣΛΑΒ (πατρώνυμο) ΑΦΑΝΑΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 01-08-2004, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την Φ.2173/2018/0000954/05-06-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 28-08-2015 αίτημα του γονέα της 
ανήλικης (επώνυμο) ΦΕΟΔΟΡΩΒΑ (όνομα) ΑΝΓΕΛΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΦΑΝΑΣΙ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ 
την 15-10-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
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γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004.

   Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ     

  (10)
Στην Φ. 3348/2018/0000218/28-03-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1786/
21-05-2018 (τ.Β΄) διορθώνεται το κύριο όνομα και επώνυμο,

από το λανθασμένο:
όνομα «ΤΣΙΚΟ» επώνυμο «ΒΑΣΙΛΙΚΗ»,

στο ορθό:
όνομα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ» επώνυμο «ΤΣΙΚΟ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) 

Ι

(11)
     Στην Φ. 2544/2017/0002908/12-03-2018 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1066/
23-03-2018 (τ.Β΄) διορθώνεται το μητρώνυμο, 

από το λανθασμένο:
«ΜΠΕΡΙΝΑ»,
στο ορθό:
«ΜΠΛΕΡΙΝΑ».

  (Από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)  
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