
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

2 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς, ΚΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (KITA NIKOLETA).

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

6 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

7 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας ως ομογενούς του ΚΟΡΑΣ (KORA) ΕΛ-
ΒΗΝ(ELVIN) όν. πατρός ΓΙΑΝΟΣ (JANO).

10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς ΒΑΚΟ ή ΒΑΚΟΥ(VAKO) 
ΜΑΪΛΙΝΤΑ(MAJLINDA).

11 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.3439/ 
2021/0001095/21-01-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 651).

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.7824/ 
2021/0000768/03-01-2022 απόφαση της Α’ Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 920).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219088/2022/0001847/
29-03-2022 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. 2178/02-12-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 02-07-2020 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του υπ’ αρ. 21/2019/05-12-2019 πρακτικού της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή 
η από 08-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΤΤ Όνομα ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΑΝΝ Όν. πατρός 
ΣΙΝΤΝΕΪ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, γεν. 08-04-1948 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΚΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (KITA 

NIKOLETA).

Με την υπό στοιχεία Φ.214040/2021/0008096/
24-3-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η υπό στοιχεία Φ.214040/2020/0004407/14-07-2020 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3403), περί κτήσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217),  της ομογενούς KITA 
(ΚΗΤΑ) NIKOLETA (ΝΙΚΟΛΕΤΑ) του LLAMBI (ΛΑΜΠΗΣ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1985 , για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.6109/2022/0000095/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 02-08-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΙΝΤΡΙΣ, 
γεν. 02-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6606/2021/0000993/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 28-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΑΡΙ Όνομα ΣΠΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΑΝΤΕΜ, γεν. 14-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7098/2022/0000224/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217)γίνεται 
δεκτή η από 04-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΟΥΛΗ Όνομα ΜΑΪΑ Όν. πατρός ΝΟΝΤΑΡ, 
γεν. 03-07-1971 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220977/2022/0002068/
30-03-2022 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 18-06-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στ ΠΑΡΙΣΙ, γίνεται δεκτή η από 18-06-2021 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΟΝ Όνομα ΠΙΕΡ ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΟΡΙΣ 
Όν. πατρός ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΖΕΡΜΑΝ ΑΓΚΟΥΣΤ, γεν.
26-10-1983 στην ΓΑΛΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.145825/2022/0002069/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 15 παρ.1 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-10-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΣΕΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΪΙ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 22-02-1978.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4973/2022/0000337/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
03/04/2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΧΟ Όνομα ΓΚΕΝΤΙ Όν. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ, 
γεν. 29/07/1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219016/2022/0002148/
29-03-2022 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 
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από 30-01-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 28- 02-2020 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΟΥΠΑ Όνομα ΟΝΤΕΤΑ Όν. πατρός ΦΡΕΝΤΕ-
ΡΙΚ, γεν. 22-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2788/2022/0000075/
11-03-2022 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), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4873/ 
2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 22-01- 2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 19-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2873/2022/0000076/
11-03-2022 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), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του 
ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 08-10- 2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΚΕ Όνομα ΣΩΤΗΡ Όν. πατρός ΑΝΤΕΜ, 
γεν. 13-01-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2913/2022/0000077/
11-03-2022 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), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του 
ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 30-01- 2020 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΜΣΑ Όνομα ΡΟΥΣΛΑΝ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΗΛ, γεν. 30-05-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221072/2022/0001815/
29-03-2022 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. 22/2019/12-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης και το υπ’ αρ. 2172/
28-09-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 3, του άρθρου 7Β, του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, γίνεται δεκτή η από 10-07-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ Όνομα ΤΖΕΪΝ ΑΪΛΗΝ Όν. 
πατρός ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 31-10-1965 στο 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας ως ομογενούς του ΚΟΡΑΣ (KORA) ΕΛ-

ΒΗΝ(ELVIN) όν. πατρός ΓΙΑΝΟΣ (JANO).

Με την υπό στοιχεία Φ.120063/2022/0000919/
16-3-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Γραμ-
ματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανα-
καλείται η υπό στοιχεία Φ.120063/36270/16-12-2010 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημο-
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2240), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς του 
ΚΟΡΑΣ (KORA) ΕΛΒΗΝ (ELVIN) όν. πατρός ΓΙΑΝΟΣ (JANO), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06/04/1987, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς ΒΑΚΟ ή ΒΑΚΟΥ(VAKO) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ(MAJLINDA).

Με την υπό στοιχεία Φ.125972/15043/24-3-2022 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας ανακαλείται η με υπό στοιχεία Φ.125972/6417/
3-5-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) της ΒΑΚΟ ή 
ΒΑΚΟΥ VAKO (ΒΑΚΟ ή ΒΑΚΟΥ) MAJLINDA (ΜΑΪΛΙΝΤΑ) 
του STEFAN (ΣΤΕΦΑΝ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-12-1967 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.493/2022/0000508/
01-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και 
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Γ’ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 2/19-03-2018 
Πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 11-06-2009 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΙΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
16-05-1981 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.494/2021/0001260/01-04-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και αφού έλαβε υπόψη 
τη θετική γνωμοδότηση της της Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως 
διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 2/19-03-2018 Πρακτικό, γίνεται 
δεκτή η από 15-06-2009 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΙΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 29-02-1944 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

  Στην υπό στοιχεία Φ.3439/2021/0001095/21-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 651) στη σελίδα 
6573, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ΚΑΡΑΙ»,
στο ορθό: «ΚΑΡΑΪ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)

    Ι

 (13)

 Στην υπό στοιχεία Φ.7824/2021/0000768/03-01-2022 
απόφαση της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακε-
δονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 920) σελ. 9367, 
διορθώνεται η χώρα γεννήσεως από:

το εσφαλμένο: « ... ΣΛΟΒΕΝΙΑ ... »,
στο ορθό: « ... ΣΛΟΒΑΚΙΑ ... ».

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