
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ.4228/2018/0000622/01-06-2018 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 3682/Β΄/29-08-2018 περί απόκτη-
σης Ελληνικής ιθαγένειας του υπηκόου ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΑΧΜΠΑΖΩΒ ΜΙΧΕΗΛ του ΝΙΚΟΛΟΖ που γεννή-
θηκε στην Γεωργία την 26-12-1989 και κατοικεί 
στο Δήμο Παγγαίου.

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

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

4 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.

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

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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.25275/2019/0014904/ 
19-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 4995/31-12-2019 (τ.Β’).

9 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.34944/2018/0014316/ 
15-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ 4889/31-12-2019 (τ.Β’).

10 Διόρθωση σφαλμάτων στις Φ.2293/2019/ 0000451/ 
28-11-2019, Φ.2301/2019/0000241/28-11-2019 
και Φ.2344/2019/0000446/28-11-2019 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 
5021/τ.Β’/31.12.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Τροποποίηση της Φ.4228/2018/0000622/01-06-2018 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης που δημοσιεύ-

θηκε στο ΦΕΚ 3682/Β΄/29-08-2018 περί απόκτη-

σης Ελληνικής ιθαγένειας του υπηκόου ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΣΑΧΜΠΑΖΩΒ ΜΙΧΕΗΛ του ΝΙΚΟΛΟΖ που γεννή-

θηκε στην Γεωργία την 26-12-1989 και κατοικεί 

στο Δήμο Παγγαίου. 

   Με την Φ. 4228/2019/0001461/03-01-2020 απόφα-
ση του Περφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών τρο-
ποποιείται η αρίθμ. Φ.4228/2018/0000622/01-06-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης ( ΦΕΚ 3682/Β’/29-08-2018 ), με την 
οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθα-
γένειας του (επώνυμο) ΣΑΧΜΠΑΖΩΒ (όνομα) ΜΙΧΕΗΛ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΖ (μητρώνυμο) ΝΙΝΑ, που γεν-
νήθηκε στην Γεωργία την 26-12-1989 και κατοικεί στο 
Δήμο Παγγαίου και προσθέτουμε την παράγραφο 8 και 9 
ως εξής:

«8. Το αρίθμ. 15808/17-05-2019 έγγραφο του Ειδικού 
Ληξιαρχείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο στην εν 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Φεβρουαρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 306

2881



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2882 Τεύχος B’ 306/06.02.2020

λόγω απόφαση θα πρέπει στο σκεπτικό της να αναγρα-
φεί ότι τελέσθηκε θρησκευτικός γάμος των γονέων πριν 
τη γέννηση του τέκνου καθώς ο πολιτικός τελέσθηκε 
μετά τη γέννησή του.

9. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το κατατεθέν 
μαζί με όλα τ΄αλλα δικαιολογητικά πιστοποιητικό θρη-
σκευτικού γάμου επίσημα μεταφρασμένου και επικυρω-
μένου, οι γονείς του ανωτέρω έχουν συνάψει θρησκευ-
τικό γάμο στις 19-10-1985 στο Καθεδρικό Ιερό Ναό της 
Αγίας Τριάδας στο Πατριαρχείο της Γεωργίας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. Φ.4228/2018/0000622/
01-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3682/Β΄/29-08-2018.

  Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.1837/2019/0000978/20-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, 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 
17-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.21.1/14424/22-11-2019 Βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.1843/2020/0000051/22-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-

τερικών, 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 
16-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΑΛΛΑ 
(πατρώνυμο) ΝΑΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 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 30-06-2019 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.21.1/10000/11-09- 2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
    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.1842/2020/0000015/20-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΣΗΜΙΝΑ 
(επώνυμο) ΠΟΛΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΙ (POLISI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΙ (POLISI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1838/2019/0000997/20-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ 
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-10-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1841/2020/0000011/20-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ 
(επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2013, και κατοικεί στο Δήμο 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΟΡΑ (LEONORA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

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.1839/2019/0001000/20-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, 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 24-12-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
(επώνυμο) ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΙΡΝΤΑΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) ΜΙΡ-

ΝΤΑΣ (MIRDASH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) ΑΝΙ-

ΛΑ (ANILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(8)
      Στην Φ.25275/2019/0014904/19-12-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4995/31-12-2019 
(τ.Β’) διορθώνεται το επώνυμο της μητέρας

από το λανθασμένο: 
«ΒΙΣΝΕΒΣΚΙ (VYSHNEVSKIY)»
στο ορθό:
«ΒΙΣΝΕΒΣΚΑ (VYSHNEVSKA)».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(9)
    Στην Φ.34944/2018/0014316/ 15-11-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4889/31-12-2019 (τ.Β’) 
διορθώνεται το επώνυμο πατέρα και τέκνου 

από το λανθασμένο:
«ΜΔ ΜΕΕΡΟΥΑΝ ΧΟΥΣΣΕΪΝ»
στο ορθό:
«ΜΝΤ ΜΕΕΡΟΥΑΝ ΧΟΥΣΣΕΪΝ»
και ως προς το πατρώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση
από το λανθασμένο:
«ΣΟΧΟΝ»
στο ορθό:
«ΣΟΖΟΝ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

(10)

     1. Στη Φ.2293/2019/0000451/28-11-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5021/τ.Β’/31.12.2019, 
στη σελίδα 37359, στη β’ στήλη, στον 16ο στίχο, εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«ΡΕΦΓΤ»
στο ορθό: 
«ΡΕΦΙΤ»
2. Στη Φ.2301/2019/0000241/28-11-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5021/τ.Β/ 
31.12.2019, στη σελίδα 37360, στη β’ στήλη, στον 23ο 
στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«ΡΕΦΓΤ (REFIT).» 
στο ορθό: 
«ΡΕΦΙΤ (REFIT). »
3. Στη Φ.2344/2019/0000446/28-11-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5021/τ.Β΄/ 
31.12.2019, στη σελίδα 37360, στη β’ στήλη, στον 34ο 
στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«(επώνυμο) ΜΠΓΤΣΑΚΟΥ» 
στο ορθό: 
«(επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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