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1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Τροποποίηση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76).

5 Ανάκληση ανακλητικής απόφασης του ομογε-
νούς αλλοδαπού με στοιχεία: επων. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
(MARGARITI) ον. ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) πατρων. ΣΠΙΡΟ 
(SPIRO).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπό 
στοιχεία Φ.185031/2019/0020328/26-02-2020 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

7 Διόρθωση σφάλματος της υπό στοιχεία Φ.144315/
2020/0003200/04-06-2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.9368/2020/0002263/
10-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-02-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (όνομα) ΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΛΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-03-
2000 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
9774/19-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8770/2019/0000775/
10-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
14-03-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-01-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 747/29-01-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8629/2019/0000164/
10-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-01-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-01-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1307/19-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.6796/2020/0002304/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 13-05-2019 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑ-
ΓΙΟ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/3277/23-04-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6805/2020/0000664/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 15-05-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΚΙΑΜΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-2000 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/5174/26-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6911/2020/0002344/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΣΑΪ (όνομα) 
ΖΥΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 07-04- 2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 
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 
30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10741/24-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5031/2020/0001965/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΜΠΑΪ (ΒOMBAJ) ΧΡΙΣ-
ΤΑΚΗΣ (KRISTAQ) ον. πατρός ΠΑΣΧΑΛΗΣ (PASKAL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A479631, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1995 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6439/2020/0002328/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γί-
νεται αποδεκτή η από 06-11-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΗ (GERI) 
ΟΛΓΚΕΡΤ (OLGERT) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A217008, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-01-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6650/2020/0002221/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 19-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΑ (NDINA) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA) ον. 
πατρός ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A224921, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1985 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6634/2020/0002334/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΟΜΠΑΪ (ΒOMBAJ) ΙΛΙΡ (ILIR) ον. πατρός 
ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A385888, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-12-1983 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΡΟΥ.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.6733/2020/0002336/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 03-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΧΥΣΗ (HYSI) ΑΛΜΠΑΝΑ (ΑLBANA) 
ον. πατρός ΑΓΚΙΜ (ΑGIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A272399, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1981 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.7011/2020/0002035/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 15-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΑΥΡΟ (MAVRO) ΜΑΡΚΟΣ (MARKO) ον. 
πατρός ΙΩΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A476077, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2001 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.7164/2020/0002280/
27-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49)γίνεται αποδε-
κτή η από 13-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΥΡΟ (MAVRO) ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(THEODHORO) ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A476076, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-
09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)
    Τροποποίηση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/15 

(Α’ 76).

  Με την υπό στοιχεία Φ.7005/2020/0002565 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.7005/
2019/0002077/12-08-2020 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 3793), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), του ανήλικου 
DACI (ΝΤΑΤΣΗ) RESAT (ΡΕΣΑΤ) του LEONARD (ΛΕΩ-
ΝΑΡΝΤ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2011

και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, ως προς την ανα-
γραφή του επωνύμου από "ΝΤΑΤΣΗ" σε "ΝΤΑΤΣΙ".

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
    Ανάκληση ανακλητικής απόφασης του ομογε-

νούς αλλοδαπού με στοιχεία: επων. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

(MARGARITI) ον. ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) πατρων. ΣΠΙ-

ΡΟ (SPIRO).

  Με την υπό στοιχεία Φ. 3295/2018/0002187/
01-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας που εκδόθηκε με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ανακαλείται η 
υπ’  αρ. 3295/2018/0000489/29-03-2018 απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(Β’ 1493/2018), με την οποία είχε ανακληθεί η υπό στοι-
χεία Φ. 3295/2015/0002347/24-09-2015 απόφαση Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(Β’ 2125) περί πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδα-
πού με στοιχεία: επων. MARGARITI (ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ) όνο-
μα JANI (ΓΙΑΝΝΗΣ) ον. πατρός SPIRO (ΣΠΙΡΟ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία Α 295032, λόγω του ότι επανεξετάσθη-
κε η υπόθεση υπό το πρίσμα της εγκυκλίου υπ’ αρ. 
14/09-11-2018, σύμφωνα με την οποία δεν αποτελεί 
λόγο ανάκλησης της ιθαγένειας: α) η χορήγηση προ-
ξενικής θεώρησης που εκδόθηκε πριν το 2001 και δεν 
επιβεβαιώνεται ότι είναι ομογενειακού τύπου και β) ο 
χαρακτηρισμός ως μη εκδοθέντων από τις αλλοδαπές 
αρχές των πιστοποιητικών που κατατέθηκαν για αρχική 
χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.185031/2019/

0020328/26-02-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών (Β’ 1200), διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΔΗΜΗΤΕΡ»,
στο ορθό: «ΔΗΜΗΤΡΗ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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(7)
      Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.144315/2020/0003200/04-06-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Β’ 2690), διορθώνεται η ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης:
από την εσφαλμένη: «29-08-2014»,
στην ορθή: «19-06-2014».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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