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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.203262/2022/0000752/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 2172/28-09-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 

οι από 19-07-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του υπ’ αρ. 82/05-11-2015 πρακτικού της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 
28-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΡΙ Όνομα ΤΖΑΣΜΠΙΡ ΣΙΝΓΚ Όν. πατρός 
ΧΑΡΙ ΣΙΝΓΚ, γεν. 27-04-1964 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.204183/2022/0000600/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 2172/28-09-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του υπ’ 
αρ. 22/30-03-2016 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 27-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΜΑΣ Όνομα ΒΕΡΟΝΙΚΑ Όν. πατρός ΖΕΦΙ, 
γεν. 19-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.204598/2022/0000585/
08-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 2172/28-09-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 27-10-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του υπ’ αρ. 6/16-05-2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται 
δεκτή η από 13-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΣΙ Όνομα ΡΕΖΑΡΤΑ Όν. πατρός ΣΕΛΙΜ, 
γεν. 19-09-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, 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 ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.217996/2022/0000243/
31-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 02-09-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 02-09-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΠΑΣΗ Όνομα ΕΡΒΙΝ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 11-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.220382/2021/0010012/
02-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 06-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΦΑΪ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΛΛΑΖΗ, 
γεν. 25-08-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
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.900/2021/0014705/
03-02-2022 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 10-11-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΖΙΟΛ (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΜΠΛΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-01-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡ-
ΓΟΥ, 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 
τις 16-01-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΤΙΑΝ (BLEDIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) (κύριο 

όνομα) ΟΛΤΙΑΝΑ (OLTJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2375/2021/0014298/

03-02-2022 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 04-09-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΤΣΑΓΚΑΡΗ (πατρώνυμο) 
ΣΩΤΗΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 10-09-1999 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΓΚΑΡΗ (CAGARI) (κύριο όνομα) 

ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΓΚΑΡΗ (CAGARI) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΖΑ (LIZA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31312/2021/0007966/
11-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 15-09-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΟΣΟΝ (όνομα) ΜΑΡΤΙΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΛΑΝ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την
23-05-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δη-
μοτολόγια του Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30897/2021/0009509/
10-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από
24-06-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννή-
θηκε στη ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ την 21-09-1962, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
περ. α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνουμε 
την εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(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.16445/2022/0000296/
11-02-2022 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 23-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΕΤΣΟΛΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΚΩΣ-
ΤΙΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-1998 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2014, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 12913/06-06-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16529/2022/0000862/
11-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 04-07-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΙ 
(όνομα) ΑΡΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΣΙΠ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥ-
ΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
41754 (π.ε.)/22-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16547/2022/0000452/
11-02-2022 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 06-07-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία 14870 (π.ε.) / 22-02-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.16435/2022/0000200/
02-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 22-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΑΪ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1436/
25-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(8)
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.1942/2022/0000022/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 19-01-2022 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ 
(επώνυμο) ΖΑΓΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που 
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/13515/16-12-2021 Βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1943/2022/0000060/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ.4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 

(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 12-01-2022 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΡΑΝΤΣΑΝ-
ΛΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-09- 2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (10) 

   Στην υπό στοιχεία Φ.7480/2021/0000200/13-12-
2021 απόφαση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β’ 6456), στη σελίδα 82168, στήλη Β, στίχος 26 εκ των 
άνω, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ»,
στο ορθό: «ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)   

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