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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.7574/2021/0000328/03-09-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
3/11-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 22-03-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΪΛΥ όνομα ΤΟΜΠΥ ΓΟΥΕΪΝ όν. πατρός 
ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 13-12-1979 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.7178/2020/0001285/03-09-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
6/31-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 10-07-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΜΠΟΤΟΒΑ όνομα ΟΛΓΑ όν. πατρός 
ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 20-08-1983 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5987/2021/0000045/
06-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 05-11-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΖΩΡΖΑΚΗΣ ΜΑΚΛΟΥΡ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) 
ΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 22-03-1958, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6003/2021/0000685/
06-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 12-05-2021 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΜΑΣΛΑΧΑΤΖΙΔΟΥ ΤΑΠΑΝΤΙΝΙΑΣ (όνομα) ΜΑΡΚΟ 
ΑΝΤΟΝΙΟ (πατρώνυμο) ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΑ , που γεννή-
θηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 05-06-1974, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας..

Με την υπό στοιχεία Φ.4563/2021/0006367/06-10-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 17-06-2021 αίτημα των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (όνομα) 
ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2008, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας από 30-05-2012 με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3726/2021/0001721/
15-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της της παρ. 3 του άρθρου 
14 του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτή 
η από 18-12-2019 αίτηση - δήλωση του (επώνυμο) 
ΓΚΕΪΤΛΥ (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ ΠΑΤΡΙΚ, 
που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ 
την 10-08-1973, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4546/2021/0008311/
15-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 04-06-2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΤΣΑΒΑΡΗΣ (όνομα) ΑΑΡΩΝ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-07-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από 18-09-2017 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(7)
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.18584/2021/0003891/
14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-12-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΓΕ (LUMTURIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18585/2021/0003897/

14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-12-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (XOXHA) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (XOXHA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΓΕ (LUMTURIJE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18560/2021/0006253/

14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 28-02-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΙ (ISMAILI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΙ (ISMAILI) (κύριο όνομα) 

ΦΙΛΛΟΡΕΤΑ (FILLORETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18557/2021/0005693/

14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΝΕΛΑΟΣ (επώνυμο) ΤΣΕΛΟΜΕΜΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΦΙΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-05-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 14-03-2004 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΟΜΕΜΑΪ (CELOMEMAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΦΙΟΝΤΟΡ (FIODOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΟΜΕΜΑΪ (CELOMEMAJ) 

(κύριο όνομα) ΠΑΡΑΝΑ (PARANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18554/2021/0005691/

14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (επώνυμο) ΤΣΕΛΟΜΕΜΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΦΙΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 14-03-2004 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΟΜΕΜΑΪ (CELOMEMAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΦΙΟΝΤΟΡ (FIODOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΟΜΕΜΑΪ (CELOMEMAJ) 

(κύριο όνομα) ΠΑΡΑΝΑ (PARANA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.18224/2021/0005640/

14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
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του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΟΝΤΕ (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΝΓΚΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 τις 28-08-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΝΓΚΑ (BRUNGA) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΝΓΚΑ (BRUNGA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

   Στην υπό στοιχεία Φ.33927/2021/0003457/07-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2653), στη σελίδα 
35151, στην στήλη 2, στον στίχο 16 εκ των κάτω διορ-
θώνεται ο Δήμος εγγραφής

από το λανθασμένο:
"Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ"
στο ορθό:
"Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ". 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων)

Ι

(9)

   Στην υπό στοιχεία Φ.33185/2021/0002658/01-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3325), στη σελίδα 
45153, στην στήλη 1, στον στίχο 24 εκ των κάτω διορ-
θώνεται 

το λανθασμένο όνομα πατρός: 
’’ΓΟΥΙΛΙΑΜ

στο ορθό: 
’’ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ’’. 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων)

Ι

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.3241/2021/0000723/09-06-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3223), ως προς το 
πατρώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο:
"ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΪΛΙΑΜ"
στο ορθό:
"ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΪΛΙΑΜ". 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Α’ Διεύθυνση Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(11)
   Στην υπό στοιχεία Φ.15384/2021/0001359/02-09-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4373), ως προς τον 
Δήμο κατοικίας του ανήλικου τέκνου ΜΑΡΙΛΙΑ ΓΚΙΝΙ του 
ΓΚΕΡΣΙ, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο:
"ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ"
στο ορθό:
"ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ". 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(12)
   Στην υπό στοιχεία Φ.17368/2021/0001343/14-07-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3507), ως προς τον 
Δήμο κατοικίας του ανήλικου τέκνου ΤΣΟΥΚΟΥ ΦΑΜΠΙΟ 
του ΓΚΕΝΤΣΙ, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο:
"ΛΑΓΚΑΔΑ"
στο ορθό:
"ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ". 

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας)
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