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

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

14 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.10344/ 2022/0001083/02.09.2022 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β’4826).

 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.4324/2022/0000958/08-09-2022 
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 10-06-2022 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΥΝΑ (επώνυμο) 
ΤΟΠΑΛΟΒΙΤΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-11-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΟΒΙΤΣ (TOPALOVIC) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΚΑΡΤΣΙΤΣ (BUGARCIC) 

(κύριο όνομα) ΤΑΝΙΑ (TANJA)

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.4312/2022/0001013/ 
12-09-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δεκτή η από 01-06-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-03-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 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, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5697/24-05-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2.  Με την υπό στοιχεία Φ.4313/2022/0001012/08-09-2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
01-06-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ-ΡΟΥΞΑΝΤΡΑ (επώνυμο) 
ΤΣΑΡΚΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΕ- ΚΑΤΑΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 08-06-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3852/20-05-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5833/2022/0001129/30-08-2022 
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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4604/2019 (Α΄50), 
γίνεται δεκτή η από 25-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΝΑ Όνομα ΜΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, 
γεν. 13-05-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.6502/2022/0000997/30-08-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 17-01-2022 

αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΣ Όνομα ΠΕΤΡΟΣ Όν. πατρός ΝΟΥΡΙ, 
γεν. 04-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5588/2022/0000321/30-08-2022 
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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά 
το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 18-01-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΣΑΚ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν.  πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 25-11-1983 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4775/2022/0001033/30-08-2022 
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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά 
το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 06-09-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΧΑΝΑΤ Όνομα ΝΤΑΡΙΝ Όν. πατρός ΑΖΑΡ, 
γεν. 06-09-1979 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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.6591/2022/0001335/14-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 
08.06.2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΙΩΣΗΦ (επώνυμο) ΤΖΟΚΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18.03.2006 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51269Τεύχος B’ 5004/26.09.2022

και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2972/ 12-05-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6390/2022/0000915/09-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 27-07-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΙΦΣΑ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2020, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

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.6532/2022/0001315/08-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 21-02-2022 δήλωση - αίτηση της αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΟ (όνομα) ΝΕΚΙΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-09-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 02-10-2021 
από ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6601/2022/0001065/08-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 13-07-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΝΙΑΓΚΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

 (11)
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.6564/2022/0001333/08-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 03-05-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2102/13-04-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
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.6597/2022/0001317/08-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 27-06-2022 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
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30.06.2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4913/26.07.2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(13)
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.6603/2022/0001319/08-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 
11-07-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ (όνομα) ΡΑΜΙΖ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-02-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 4264/05-07-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
Στην υπό στοιχεία Φ.10344/2022/0001083/02-09-2022 

απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’4826), διορθώνεται:

από το λανθασμένο επώνυμο: «ΦΟΥΖΑΤΖΙΑ», 
στο ορθό: «ΦΟΥΣΑΤΖΙΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)
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