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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.51949/2020/0012629/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
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 
07-07-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΩΛ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 09-03-1990, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον 
Δήμο Περιστερίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.52476/2021/0007508/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
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 
26-01-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΜΙΛΙΕΤ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 
23-12-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Γαλατσίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.52380/2021/0007341/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
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 
23-10-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (όνομα) ΤΕΟ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-2013, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Περιστερίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.50282/2021/0003860/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
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σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 29-05-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΖΑΤΖΕ (όνομα) ΣΒΕΤΛΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02- 12-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-
Καματερού.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.52379/2021/0005696/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 28-12-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2013, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρί-
νεται η εγγραφή του στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - 
Νέας Χαλκηδόνας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(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.2888/2021/0000440/
06-10-2021 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 22-09-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΙΟΕΛ (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΑΧΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2015 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 01-03-2003 και 
κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας 
Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (RECI) (κύριο όνομα) ΒΑΧΙΤ 

(VAHIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (RECI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΜΟΖΑ (MIMOZA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2889/2021/0000441/

06-10-2021 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 22-09-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΕΣΙΡΙ (πατρώνυμο) 
ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28- 02-2003 και 
ο πατέρας του κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους 
οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙΡΙ (BESHIRI) (κύριο όνομα) 

ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΙΡΙ (BESHIRI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(3)
Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9487/2021/0002318/
30-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτό το από 12-03-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΟΖΚΑΝ (όνομα) ΝΑΣΜΙΕ (πατρώνυμο) ΧΑΚΚΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-1934, για την ανάκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 22 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2423/2021/0000926/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217) και το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 26 
του Κ.Ε.Ι., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 28-09-2021 
αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΘΑΝΑΣΑΡΑΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
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ΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2014, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2808/2021/0000754/
10-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 δεκτή η από 18-08-2021 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΤΤΟΛΙΝΙ (όνομα) ΝΤΕΓΕ (πατρώνυμο) ΜΟΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-02-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6950/02-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2810/2021/0000845/
10-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 δεκτή η από 20-08-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΛΚΟ (όνομα) ΒΙΛΣΟΝ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-2003 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6942/17-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.18412/2021/0000839/
29-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 14-09-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΣΣΕ (όνομα) ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΡΟΥΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-12-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
ορίζεται ως Δήμος εγγραφής της ο Δήμος Ναυπλιέων.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.18393/2021/0000872/
29-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 14-06-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΟΥΛΑ (PULA) 
ΜΑΡΙΝΑ (MARINA) ον. πατρός ΤΣΕΡΤΣΙΣ (CERCIS), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A432919, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-11-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.18303/2021/0000667/
29-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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εύθυνσης 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 δεκτή η από 27-08-2020 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (όνομα) ΓΚΕΡΑΝΤΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 5425/31-07-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.18420/2021/0000853/
29-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 δεκτή η από 08-10-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΝΤΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6421/28-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
   Στην υπό στοιχεία Φ.2420/2021/0000828/05-10-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5144), διορθώνε-
ται η υπογραφή

από το λανθασμένο:
«Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ»
στο ορθό:
«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 

Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας)

Ι

(12)
   Στην υπό στοιχεία Φ.2422/2021/0000880/05-10-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5144), διορθώνε-
ται η υπογραφή

από το λανθασμένο:
«Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ»
στο ορθό:
«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 

Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας)

Ι

(13)
   Στην υπό στοιχεία Φ.2421/2021/0000835/05-10-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5144) διορθώνε-
ται η υπογραφή:

από το λανθασμένο:
«Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ»
στο ορθό:
«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 

Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας)   
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