
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς, ΤΣΙΚΟ ΜΑΡΙΑ (CIKO MARIA).

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.2595/2022/0010872/10-06-2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττι-
κής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3440).

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.2470/ 
2022/0000440/24-06-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3720).

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.2477/ 
2022/0000421/23-06-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών 

που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3720).

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.2472/ 
2022/0000432/24-06-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3720).

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.2497/ 
2022/0000498/29-06-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3720).

14 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.2471/ 
2022/0000431/24-06-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3720).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.2850/2022/0000801/ΑΚ/
30-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 25-10-2021 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙ-
ΧΑΛ (όνομα) ΑΓΓΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΗΜΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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12-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3477/14-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(2)
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.2875/2022/0000800/ΑΚ/
13-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-01-2022 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΒΑ (επώνυμο) ΤΑΡΟΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-02-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5349/22-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(3)
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.2874/2022/0000835/ΑΚ/
13-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-01-2022 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΤΕΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΟΡΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-09-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, 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. 
5350/22-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8766/2022/0000024/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 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 13-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΟΡΑ Όνομα ΦΛΟΓΚΕΡΤ Όν. πατρός 
ΦΑΝΤΙΛ, γεν. 29-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3343/2021/0003160/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 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 10-12-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΡΤΝΟΪ Όνομα ΑΛΙΟΝΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕ, γεν. 21-05-1988 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9465/2022/0000076/
06-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 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 11-03-2020 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΛΑΪ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕ, 
γεν. 29-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7953/2022/0000665/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 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 09-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΟΚΑ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΖΕΦ, γεν. 
08-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7418/2022/0001268/
22-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 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 
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από 23-02-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΙΝΙΚΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΕΛΖΑ Όν. πατρός 
ΝΟΝΤΑΡ, γεν. 24-03-1969 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΤΣΙΚΟ ΜΑΡΙΑ (CIKO 

MARIA).

Με την υπό στοιχεία Φ.986/2022/0001300/ 05-07-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η 
υπ’ αρ. 2721/235971/7-12-2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3502), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 
3838/2010 (Α’  49) της ομογενούς CIKO (ΤΣΙΚΟ) MARIA (ΜΑ-
ΡΙΑ) του SPIRO (ΣΠΥΡΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-08-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, επειδή δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.3122/2022/0000408/
07-07-2022 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 27-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (επώνυμο) ΝΕΞΟΓΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 10-04-1998 και 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΞΟΓΙΟΥ (NECSOIU) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΚΟΛΑΕ (NICOLAE).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΕΣΖΤΟΥΡΙ (KERESZTURI) (κύ-
ριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ ΣΤΕΛΑ (MARIANA STELA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
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.3184/2022/0000188/
07-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, 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 28-02-2022 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΡΑΝΤΖΑ (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2001 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1981/
23-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρ-

θρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9212/2022/0001051/
16-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 28-03-2018 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΤΖΕΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-1990 και κατοικεί 
στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15156/35/25-10-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(9)
     Στην υπό στοιχεία Φ.2595/2022/0010872/10-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3440), ως προς τη 
χώρα γέννησης, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«ΝΙΓΗΡΙΑ»,
στο ορθό:
«ΕΛΛΑΔΑ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

Ι

(10)
    Στην υπό στοιχεία Φ.2470/2022/0000440/24-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’  3720), ως προς τον τελικό υπογράφοντα, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: 
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ».

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

Ι

(11)
      Στην υπό στοιχεία Φ.2477/2022/0000421/23-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 3720), ως προς τον τελικό υπογράφοντα, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: 
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ».

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

(12)
      Στην υπό στοιχεία Φ.2472/2022/0000432/24-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 3720), ως προς τον τελικό υπογράφοντα, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ».

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

Ι

(13)
      Στην υπό στοιχεία Φ.2497/2022/0000498/29-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’  3720), ως προς τον τελικό υπογράφοντα, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ».

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

Ι

(14)
      Στην υπό στοιχεία Φ.2471/2022/0000431/24-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 3720), ως προς τον τελικό υπογράφοντα, γίνεται 
η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: 
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ».

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