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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

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

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.

5

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.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7

Ανάκληση της Φ.36160/2015/0004385/29-9-2015
απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού με στοιχεία, ΝΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
(ΝΑΝΟ ΤΗΟΜΑ) του VASIL (ΒΑΣΙΛ).

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

9

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

10

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.

Αρ. Φύλλου 2817

11

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.7663/2018/0001026/
21-05-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.40498/2018/0012385/19-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή 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 13-10-2016
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία
(όνομα) ΡΟΜΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (πατρώνυμο)
ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 13100/25/13-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.40483/2016/0022817/18-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
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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 12-10-2016
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 9140/30/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμενη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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.1455/2018/0000641/ΑΚ/21-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 20-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΛΙ
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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 21-05-2001 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΛΙ (KADIOLLI) (κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΛΙ (KADIOLLI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
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(4)
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.1456/2018/0000657/ΑΚ/21-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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
20-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΛΙ
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, 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 21-05-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΛΙ (KADIOLLI) (κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΛΙ (KADIOLLI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(5)
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.1461/2018/0000843/ΑΚ/21-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 29-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΣΑΝ (επώνυμο) ΤΖΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, για την από-
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κτηση 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 03-02-2003 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΑΪ (XHARAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.4214/2018/0001029/13-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 12-01-2018 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΑΣΗΣ (όνομα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2015, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

36053

για την πολιτογράφησή του ως ομογενής σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την Φ.39075/2018/0001881/25-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση της
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ (όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 17-11-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την
31-10-2013 από το ΤΕΙ Πατρών (Σχολή Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας)και συγκεκριμένα κατέχει πτυχίο
του Τμήματος Λογοθεραπείας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι
Ι

(7)
Ανάκληση της Φ.36160/2015/0004385/29-9-2015
απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού με στοιχεία, ΝΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
(ΝΑΝΟ ΤΗΟΜΑ) του VASIL (ΒΑΣΙΛ).
Με την Φ.36130/2017/0006131/18-6-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ανακαλείται σύμφωνα
με το άρθρο 21 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/ Α’/1999), η
με αριθ. πρωτ. Φ.36130/2015/0004385/29-09-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου η οποία
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
2163/Β’/08-10-2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.
3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς ΝΑΝΟ (ΝΑΝΟΣ)
ΤΗΟΜΑ (ΘΩΜΑΣ) του VASIL (ΒΑΣΙΛ) που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-04-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.38817/2018/0002910/19-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 09-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI)
ΑΝΑΣΤΑΣ (ANASTAS) ον. πατρός ΣΟΤΙΡ (SOTIR), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό Α495224, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις
09-01-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

36054

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(10)
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.39072/2018/0001036/25-06-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 05-03-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΟΡΙΓΚΛΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2011,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 17-06-2004 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Τεύχος Β’ 2817/16.07.2018

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΟΡΙΓΚΛΕΝΤ (ORIGLENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (BESIANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην Φ.7663/2018/0001026/21-05-2018 απόφαση της
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2312/19-06-2018 (τ.Β΄) στη σελίδα 25765, στήλη Β, στίχος 15 εκ των κάτω, διορθώνεται
ο Δήμος:
από το λανθασμένο: ΦΑΙΣΤΟΥ
στο ορθό: ΓΟΡΤΥΝΑΣ.
(Απο την Aποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)
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