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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

 Με τη Φ. 145250/2019/0003458/06-03-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 

(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους 
με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) και του 
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 07/
27-03-2018 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
06-10-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΣΕΦ Όνομα ΑΜΠΙΡ Όν. πατρός ΣΑΑΝΤ, 
γεν. 09-02-1981 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(2)
 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας της (επώνυμο) ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ (όνομα) 

Ευδοκία του (πατρώνυμο) Ιωσήφ (μητρώνυμο) 

Αναστασία. 

 Με τη Φ. 203346/1425/19/26-2-2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβου-
λίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθμ. 
2139/30-10-2018 πρακτικό της έγινε αποδεκτή η από 
2-8-2016 αίτηση της ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Ευδοκίας του Ιωσήφ 
και της Αναστασίας, περί ανακτήσεως της ελληνικής 
ιθαγένειας και ανακαλείται η 25511/Συν. 707/30-5-1959 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά το μέρος που 
αφορά την αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
προαναφερόμενης. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής .

 Με τη Φ.214460/2019/0003893/06-03-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 35/12-07-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 27-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΡ ΕΛ ΝΤΙΝ ΜΠΕΧΙΤ Όνομα ΧΟΝΤΑ Όν. 
πατρός ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 09-10-1955 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με τη Φ.206709/2019/0003374/06-03-2019 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 
(ΦΕΚ  217  Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/2016/
06-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 24-05-2011 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ Όνομα ΓΚΕΒΟΡΓΚ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΓΚΕΝ, γεν. 18-07-1967 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.144586/2019/0001764/06-03-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους 
με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) και του 
άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 
2/15-02-2018 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
15-05-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΑ Όνομα ΛΟΥΜΑ Όν. πατρός ΖΟΥΧΕΪΡ, 
γεν. 23-09-1976 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(5)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.208393/2019/0004125/08-03-2019 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 

(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 78/14-12-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-10-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΠΕΝΚΟ Όνομα ΓΚΑΝΝΑ Όν. πατρός ΑΝΑ-
ΤΟΛΙ, γεν. 05-11-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.215172/2018/0029637/08-03-2019 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 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 56/06-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 25-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΝΤΟΛΙ Όνομα ΑΝΤΜΙΡ Όν. πατρός ΑΝΤΕΜ, 
γεν. 13-03-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.72787/2019/0001373/08-03-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 
του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 05-08-1999 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΣΙΡ - ΧΑΝΝΑ Όνομα ΜΟΧΣΕΝ Όν. πατρός 
ΦΑΧΜΗ, γεν. 23-05-1961 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(6)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με τη Φ.212723/2019/0003732/08-03-2019 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 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/21-12-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από 
09-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΝΑΣΑ Όνομα ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟΥ, γεν. 27-10-1962 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.212374/2019/0003685/08-03-2019 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 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 56/22-11-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΑΛ - ΣΡΟΥΦ Όνομα ΜΟΧΑΜΑΝΤ Όν. πατρός 
ΑΛΙ, γεν. 24-10-1980 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.214669/2019/0004255/08-03-2019 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 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 43/24-09-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΑΤΙ Όνομα ΑΡΤΑ Όν. πατρός ΚΙΑΜΙΛ, 
γεν. 18-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.214709/2019/0004226/08-03-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 20/27-06-2018 πρακτικό της 
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΚΟ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΙΚΜΕΤ, γεν. 
27-08-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.3163/2018/0002122/07-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 04-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΓΚΟΥΡΤΣΟΒΑ (όνομα) 
ΓΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 18-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 
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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 124/23-08-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με τη Φ.3451/2019/0000261/07-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 21-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΡ-
ΡΕΜΑΪ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που 

γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1991, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με τη Φ.20.4/1273/05-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με τη Φ.3527/2019/0000207/07-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 10-05-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ 
(όνομα) ΜΑΝΤΕΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-02-1994, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την 
αριθμ. 5647/03-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με τη Φ.3564/2019/0000216/07-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 29-05-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ 
(όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-1989, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την αριθμ. 5418/03-05-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με τη Φ.3616/2019/0000259/07-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011, σύμφωνα με την αριθμ. 8228/26-06-2018 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

6. Με τη Φ.3546/2019/0000258/07-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 17-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΡΕΝΤΟΝ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
αριθμ. 3497/26-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.  

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στη Φ.213823/2018/0022700/20-12-2018 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 290/τ.Β΄/07-02-2019, ως προς το γένος, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: «της αλλογενούς αλλοδαπής»,
στο ορθό: «του αλλογενούς αλλοδαπού». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)      

Ι

(9)
Στη Φ.214364/2019/0002240/13-02-2019 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 696/τ.Β΄/01-03-2019 διορθώνονται  το κύριο όνομα:

από το εσφαλμένο: «ΛΕΣΓΙΝ»,
στο ορθό: «ΛΕΣΤΙΝ» 
και ο αριθμός πρακτικού:
από το εσφλαμένο: «16/08-06-2018»,
στο ορθό: «17/08-06-2018». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)    
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