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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.218889/2022/0009583/
21-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά την 
από 13-02-2020 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 13-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΡΦΙ Όνομα ΜΑΓΝΤΑΛΕΝΑ Όν. πατρός 

ΛΛΑΜΠΡΟ, γεν. 22-12-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220835/2022/0009597/
21-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217)  και μετά την 
από 23-11-2020 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 23-11-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΥΛΟΣ, γεν. 12-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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.1899/2022/0000591/
13-12-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 17-10-2022 δήλω-
ση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (επώνυμο) ΤΖΕΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 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 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6185/22-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4659/2022/0002516/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 27-10-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΑΝΑΣΗΣ (THANASI) ΘΑΝΑΣ 
(THANAS) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A223199, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-06-1985 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(4)
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.1113/2022/0000252/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 30-08-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΥΣΤΙ (επώνυμο) ΣΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-2007 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/4487/26-08-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1116/2022/0000268/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΙΜΙΤΡΙ (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΛΟΦΣΚΙ (πατρώνυ-
μο) ΣΠΑΣΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/5163/21- 09-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.171/2022/0000313/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 01-11-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΛΗΣ (επώνυμο) ΥΖΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΟΛΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/5769/21-10-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1120/2022/0000288/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 
21-10-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΟΥΓΙΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΟΛΙΒΙΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 
17-08-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1122/2022/0000319/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 23-11-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΧΟΥΣΟΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, 
που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 19-03-2022, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(6)
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.5904/2022/0002480/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 11-10-2022 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 74233Τεύχος B’ 7137/31.12.2022

δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΚΟΣΤΕΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
26-12-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/5606/04- 10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5903/2022/0002416/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 27-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΙΒΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28- 07-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5453/04-10-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5859/2022/0001994/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 13-07-2022 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΑΣΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/6746/14-11-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8393/2022/0000950/
22-11-2022 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), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
02-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ Όνομα ΓΙΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΑΝΙΛΟ, γεν. 22-11-1971 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6841/2022/0000882/
14-11-2022 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), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
18-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΙ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΤΑΓΙΑΡ, γεν. 03-06-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8634/2022/0000884/
22-11-2022 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), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
21-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΕΛΛΖΑΪ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός 
ΤΖΕΜΑΛ, γεν. 01-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1280/2022/0000693/
22-11-2022 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) και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
07-06-2022 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΛΑ Όν. πατρός ΤΖΕΛΑΛ, 
γεν. 03-02-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.8962/2022/0000727/
22-11-2022 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), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
09-08-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΛΟΥΦΤΟΥΛΛΑ, γεν. 03-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.8987/2022/0000958/
22-11-2022 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) και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
27-09-2022 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΑΜΠΑΚΟΥ Όνομα ΙΛΜΙ Όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 15-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στην υπό στοιχεία Φ.21448/2019/0002721/28-11-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6304), διορθώ-
νεται ο Δήμος κατοικίας του ανήλικου τέκνου ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΒΑΓΙΑ, 

από το εσφαλμένο: 
«ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»,
στο ορθό: 
«ΔΕΛΤΑ». 

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

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02071373112220004*
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