
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

2 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.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του

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

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

7 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.23763/2019/
0004439/05-04-2019 απόφαση του Ειδικού Το-
μεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1566/
09-05-2019 (τ.Β’).

10 Διόρθωση σφάλματος στη Φ. 213945/2019/
0003616/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.

11 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.3350/ 
2019/0000135/16-04-2019 απόφαση του Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1708/ 
16-05-2019 (τ.Β’).

 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 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.7765/2018/0000757/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 28-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) 
ΜΠΟΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΝΙΛΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΑ (BORA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΝΙΛΝΤ (JUNILD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΑ (BORA) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΑ (IDA).

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(2)
    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.7950/2018/0001959/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ 
(επώνυμο) ΖΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-11-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΟ (ZAKO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΟ (ZAKO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(3)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την Φ.8741/2019/0000687/15-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 20-02-2019 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΒΟΥ-
ΡΑΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ την 11-12-2011, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.8777/2019/0000819/15-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 26-02-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 
(όνομα) ΤΑΜΑΡΑ ΑΫΛΙΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 13-01-2004, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του

  Με την Φ.8067/2019/0001535/15-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 19-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΖΥΚΑ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επι-
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τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 18/ 
11-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.1021/2018/0002005/09-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 06-08-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΡΑΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ στις 26-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.1/13654/13-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 2118/2018/0001800/09-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 
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 σύμ-
φωνα με την αριθμ. φ.53.1/7537/22-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(7)

    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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2256/2018/0003170/09-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 19-12-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΕΝΡΙ (επώνυ-
μο) ΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25-06-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI) (κύριο όνομα) ΡΟΥ-

ΝΤΙΝΑ (RUDINA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 1961/2019/0000864/09-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 21-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.1/13798/12-01-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην Φ.23763/2019/0004439/05-04-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1566/ 
09-05-2019 (τ.Β’) διορθώνεται η χώρα γέννησης

από το λανθασμένο: 
«ΑΛΒΑΝΙΑ»
 στο ορθό:
«ΕΛΛΑΔΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(10)

      Στην Φ. 213945/2019/0003616/4-4-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1527/7-5-2019 (τ.Β’), στη σελίδα 18060 στην Α’ στήλη, 
σειρά 15, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης 

από το εσφαλμένο: 
«22/5/1976»
στο ορθό: 
«20/5/1976».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(11)

    Στην Φ.3350/2019/0000135/16-04-2019 απόφαση του 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1708/
16-05-2019 (τ.Β’) στη σελίδα 19750, Β΄στήλη, 18 στίχος 
από την αρχή, διορθώνεται 

το λανθασμένο:
«ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ (MANOKU)» 
στο ορθό:
«ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO)».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)     

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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