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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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.

2

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

5

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

6

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.

7

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8

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.

9

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Αρ. Φύλλου 5424

10

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.12377/2016/ 0005295/
16-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ.Β’) 5003/09-11-2018.

11

Διόρθωση σφάλματος Φ. 17821/2018/0001542/
27-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ.Β’)
4872/01-11-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.5947/2018/0001742/15-11-2018 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 09-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΑΚΑ
(πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 26-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και ο έτερος γονέας είναι
κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΟΡ (VITOR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA) (κύριο όνομα) ΛΙΖΑΜΠΕΤΕ (LIZABETE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.5944/2018/0001738/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2018 δήλωση- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία
(όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο)
ΧΑΛΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.3/2759/18-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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.5937/2018/0001685/15-11-2018 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
04-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΤΣΑΝΚΟΓΙΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και ο έτερος γονέας είναι
κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΚΟΓΙΑ (CANGOJA) (κύριο
όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΚΟΓΙΑ (CANGOJA) (κύριο
όνομα) ΖΟΥΡΑ (ZYRA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.6087/2018/0002791/15-11-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-07-2018 δήλωση- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΖΑΝ (επώνυμο) ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΙ (πατρώνυμο)
ΒΙΤΑΛΙΕ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 09-11-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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. Φ.20.3/5045/18-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.6088/2018/0002793/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-07-2018 δήλωση- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΣΙΛΒΑ (επώνυμο) ΑΒΟΥΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/5585 / 04-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

64169

από 26-10-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΤΟΛΟΚΑΝ (όνομα) ΜΑΙΡΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-08-1962, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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 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.5948/2018/0001743/15-11-2018 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 09-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΖΕΦ (επώνυμο) ΜΑΚΑ
(πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 26-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ενώ και ο έτερος γονέας είναι
κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΟΡ (VITOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA) (κύριο όνομα) ΛΙΖΑΜΠΕΤΕ (LIZABETE).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

(8)
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.7888/2018/0001457/24-10-2018 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
05-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣΙ (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 01-01-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI) (κύριο όνομα) ΡΕΝΤΟΝΑ (REDONA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.7470/2018/0003294/24-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το

1. Με την Φ.1998/2018/0000945/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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)
ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ (όνομα) ΑΝΤΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ στις 04-03-2017, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.
2. Με την Φ.2000/2018/0001944/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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)
ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ στις 04-03-2017, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην Φ.12377/2016/0005295/16-10-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-

Τεύχος Β’ 5424/04.12.2018

νίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο 5003/09-11-2018
ΦΕΚ (τ.Β’) διoρθώνεται το λανθασμένο:
«ΔΕΣΠΟΙΝΑ»
στο ορθό:
«ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)
Ι

(11)
Στην Φ.17821/2018/0001542/27-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4872/01-11-2018 (τ.Β’) διορθώνεται το
πατρώνυμο, από το λανθασμένο:
«BRANISAV»
στο ορθό:
«BRANISLAV».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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