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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52169/2022/0002474/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 

8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-10-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΤΕΜΗΣ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 01-06-1947 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.53080/2022/0001110/
04-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-12-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ, γεν. 12-07-1981 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.53194/2022/0001887/
12-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-03-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΤΤΙΜΗΣ Όνομα ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΟΣ, γεν. 04-05-1953 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.12507/2012/0009283/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 06-02-2012 αίτημα της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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(επώνυμο) ΜΠΟΡΙΟΤΤΙ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΕΡΜΙΝΙΟ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 
30-04-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.12500/2022/0001674/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 06-02-2012 αίτημα της 
(επώνυμο) ΜΠΟΡΙΟΤΤΙ (όνομα) ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΡΟΖΕΤΤΑ 
(πατρώνυμο) ΕΡΜΙΝΙΟ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 
02-06-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10789/2022/0000591/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 09-07-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΑΣΟ (VASO) 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA) ον. πατρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A455281, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-03-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2341/2022/0000662/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-05-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΤΟΛΟΣΗΣ 
(KOTOLLOSHI) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JEORJIOS) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ 
(AGRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A450796, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1989 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10979/2022/0000669/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 10-06-2021 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΣΙΟΥ (BASHO) 
ΑΜΑΛΙΑ (AMALIA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), κατό-

χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A490133, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 25-03-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5560/2021/0001711/22-03-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται 
δεκτή η από 20/09/2021 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΡΙΦΙ, Όνομα ΡΕΒΙΟΛ, Όν. πατρός ΚΑΖΙΜ, 
γεν. 28/02/1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 4014/2022/0000445/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’  217), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α΄248), 
γίνεται δεκτή η από 16/02/2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΙ, Όνομα ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ, Όν. πατρός ΣΟ-
ΤΙΡ, γεν. 19/09/1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.4086/2022/0000195/
18-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 34 του 
ν. 4915/2022 (Α΄ 63), γίνεται δεκτή η από 07-02-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΚΙΝ (όνο-
μα) ΝΙΚΙΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΝΩΣΤΟ, που γεννήθηκε στη 
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ΡΩΣΙΑ την 09-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/14025/22-12-2021 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.24256/2022/0000480/
11-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 17-02-2022 αίτημα της (επώνυμο) 
ΣΟΛΙΜΑΝ (όνομα) ΠΕΝΕΛΟΠΕ (πατρώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 28-07-1973, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτή-
σης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.24250/2022/0000416/
11-05-2022 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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
29-03-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ (όνομα) ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 19-05-2015, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.24265/2022/0000533/
11-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 28-03-2022 αίτημα της 
(επώνυμο) ΝΙΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 
09-05-1966, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.24254/2022/0000466/
13-05-2022 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 11-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-05-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
16-01-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρ-
κειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.24251/2022/0000423/

13-05-2022 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 06-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΣΙΜΟ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, 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 01-12-2006 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟ (SIMO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤΟ (ARMANDO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΟ (SIMO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24252/2022/0000425/

13-05-2022 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 06-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΕ (επώνυμο) ΣΙΜΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2009 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-12-2006 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟ (SIMO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤΟ (ARMANDO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΟ (SIMO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
     Στην υπό στοιχεία Φ.31259/2022/0001131/31-03-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2157) διορθώνεται 
το όνομα 

από το εσφαλμένο:
«ΣΑΜΠΙΝΑ»,
στο ορθό:
«ΣΑΜΠΙΝΕ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Τομέα 
και Ανατολική Αττικής)

Ι

(11)
    Στην υπό στοιχεία Φ.21267/2020/0014809/03-11-2021 

απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5567), διορθώνε-
ται το όνομα πατέρα

από το εσφαλμένο:
«ΚΟΝΣΤΑΤΙΝ»,
στο ορθό:
«ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Τομέα 
και Ανατολική Αττικής)   

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