
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.197921/2022/0005515/07-07-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3894).

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.122092/2022/0002340/26-07-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημο-
σιεύτηκε που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 4356).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.220508/2022/0010212/ 
28-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 15 
παρ.1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13-07-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΪ 
(επώνυμο) ΠΑΤΣΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ που γεν-
νήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 24-09-1967 και εγκρίνουμε 
τον εξελληνισμό του κυρίου ονόματός του σε Ευγένιος.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10055/2022/0006287/ 
25-11-2022 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 19-05-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΜΠΟΛΛΗ Όνομα ΜΑΞΙΜ Όν. πατρός 
ΦΙΛΙΠ, γεν. 01-01-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.53467/2022/0008517/ 
23-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6204

62741



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ62742 Τεύχος B’ 6204/06.12.2022

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), γίνεται δεκτή η από 06-10-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Όνομα ΣΤΑΥΡΟΣ, Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 10-04-1950 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.53446/2022/0009854/ 
28-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 08-09-2021 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΚΟΥΛΑ (BAKULLA) 
ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A246430, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-03-1988 και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31651/2022/0006392/ 
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 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 27-
05-2022 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΛΑ-
ΒΙΔΑΣ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΕ ΤΖΟΝ (πατρώνυμο) ΤΕΛΕΜΑΚ 
ΖΑΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 28-05-2020, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του 
στον Δήμο Κηφισιάς.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31652/2022/0002950/ 
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 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 27-05-2022 
αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΛΑΒΙΔΑ (όνομα) 
ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΣΙΑ (πατρώνυμο) ΤΕΛΕΜΑΚ ΖΑΝ, που γεννή-
θηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29-06-2018, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Κηφισιάς.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
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.1801/2022/0000831/30-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 08-11-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΓΚΑΪ (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (πατρώνυμο) ΤΡΥΦΩΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-07-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17950/12-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2892/2022/0001963/ΑΚ/ 
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 02-12-2021 αίτημα του γο-
νέα του ανήλικου (επώνυμο) ΑΝΓΚΟΥΕΙΡΑ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ 
(όνομα) ΛΟΥΚΑ ΑΝΤΟΝΙΟ (πατρώνυμο) ΧΙΡΑΜ ΜΑΝΟΥ-
ΕΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 31-08-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 του άρθρου 1 
του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δη-
μοτολόγιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2893/2022/0001960/ΑΚ/ 
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 02-12-2021 αίτημα του γο-
νέα της ανήλικης (επώνυμο) ΑΝΓΚΟΥΕΙΡΑ ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΧΙΡΑΜ ΜΑΝΟΥΕΛ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
14-07-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δημο-
τολόγιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9402/2022/0000256/ 
09-11-2022 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 08-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΡΕΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (LELAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (LELAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9403/2022/0000257/ 

09-11-2022 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 08-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟ (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 30-06-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (LELAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANDON).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (LELAJ) (κύριο όνομα) 
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9358/2022/0000640/ 
09-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 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 
17-01-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5595/30-11-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9359/2022/0000643/ 
09-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 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 
17-01-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-12-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5594/0-11-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9281/2022/0000267/09-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
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σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό 
το από 26-10-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤ’ΑΜΙΚΟ (όνο-
μα) ΦΕΛΙΤΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-1975, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων και στα 
Δημοτολόγια του Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
Στην υπό στοιχεία Φ.197921/2022/0005515/07-07-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3894) στη σελίδα 
39979, στην β’ στήλη προστίθεται στο τέλος της φράσης: 
«και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός των στοιχείων του από 
ΚΕΣΟΒ ΓΚΕΟΡΓΚΙ σε ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών – 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)

Ι

(12)
Στην υπό στοιχεία Φ.122092/2022/0002340/ 26-07-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
τηκε που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 4356), το επώνυμο του αιτούντος, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«ΓΕΡΒΕΣΙ»,
στο ορθό:
«ΓΚΕΡΒΕΣΙ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών)

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