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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.53082/2022/0005358/
11-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
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 
22-12-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΥΛΙΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-07- 2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.45573/2022/0007000/
08-11-2022 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 12-12-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΕΟΒΙΤΣΑ 
(REOVICA) ΠΑΝΟΡΕΑ (PANOREA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ 
(KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A493072, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-1952 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5486/2022/0007653/
15-11-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 
19-09-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Νοεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5963

60323



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60324 Τεύχος B’ 5963/22.11.2022

χεία (επώνυμο) ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ (όνομα) ΕΥΛΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΛΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 27-11-2011, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3939/2022/0005146/
16-11-2022 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 20-05-2008 αίτημα της 
(επώνυμο) ΤΟΜΠΟΥΛΟΒΑ (όνομα) ΜΑΙΡΗ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
15-05-1950, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8968/2022/0001868/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 18-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΤΣΙ Όνομα ΡΟΥΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΒΙΤΟΡ, γεν. 20-07-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9750/2022/0001412/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 29-12-2020 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΤΟΝ Όνομα ΜΑΡΤΙΝ ΠΙΤΕΡ Όν. πατρός 
ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ ΤΣΑΡΛΕΣ, γεν. 18-10-1956 στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι τυ-
πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10474/2022/0002614/
26-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 23-09-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΚΑ Όνομα ΓΙΕΤΑ Όν. πατρός ΦΑΡΟΥΚ, 
γεν. 25-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.6943/2022/0000982/
03-11-2022 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 20-08-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΒΣ Όνομα ΤΖΟΥΝΤΙΘ ΑΝ Όν. πατρός 
ΦΡΑΝΣΙΣ ΛΕΣΛΙ, γεν. 26-10-1969 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποία συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9935/2022/0001364/
28-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 21-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΝΙΚΟΛΛΑΚ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 12-02-1968 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.10566/2022/0001346/
03-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
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δεκτή η από 11-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΟ Όνομα ΝΤΕΖΝΤΕΜΟΝΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΛΑ, γεν. 24-05-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10757/2022/0001479/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 10-03-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΗΚΗ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός ΙΛΙΑΣ, 
γεν. 06-02-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.10808/2022/0001602/
13-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 06-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΟΔΟΣΗ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 27-05-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.10807/2022/0001601/
13-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 06-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΟΔΟΣΗ Όνομα ΜΙΝΑ Όν. πατρός ΛΑΖΙ, γεν. 
16-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την υπό στοιχεία Φ.11200/2022/0001391/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 23-08-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΧΑ Όνομα ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΑΝΟΥΤΣ, γεν. 13-06-1982 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.10823/2022/0001478/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 

της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 15-09-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΛΙΟΥΤΣΝΙΚ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΙΒΑΝ, 
γεν. 01-11-1975 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.9563/2022/0001399/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
19-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΠΙ Όνομα ΤΖΕΒΝΤΕΤ Όν. πατρός 
ΜΕΒΛΑΝ, γεν. 25-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.10842/2022/0001241/
03-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΑΪ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΜΠΕΝΤΙΝ, γεν. 01-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.9946/2022/0001582/
13-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
09-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΠΕΛΕ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, 
γεν. 29-09-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.11151/2022/0001433/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 19-04-2022 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΧΑΪ Όνομα ΕΛΒΙΣ Όν. πατρός ΒΕΖΙΡ, γεν. 
03-08-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9274/2022/0001857/
16-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 10-08-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΔΑΜΗ (όνομα) ΟΥΡΑΝΙΑ 
(πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-02-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
   Στην υπό στοιχεία Φ.5053/2022/0006927/18-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5521) διορθώνε-
ται το πατρώνυμο:

από το εσφαλμένο:
«ΑΔΡΕΑΣ»,
στο ορθό:
«ΑΝΔΡΕΑΣ». 

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

(10)

     Στην υπό στοιχεία Φ.9270/2022/0001444/02-08-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4536), στη σελίδα 
45880, στην α’ στήλη, στον στίχο 2 εκ των κάτω, διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο:
«ΟΛΕΞΑΝΤΡΑ»,
στο ορθό:
«ΟΛΕΞΑΝΔΡΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου) 

Ι

(11)
     Στην υπό στοιχεία Φ.10383/2022/0001577/02-08-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4536), στη 
σελίδα 45880, στη Α’ στήλη, στον στίχο 18 εκ των άνω, 
διορθώνεται: 

το εσφαλμένο:
«ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΑ ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΣ»,
στο ορθό:
«ΜΠΙΡΓΚΙΤΤΑ ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΣ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)   

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