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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123093/2022/0008161/
12-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 04-10-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ (όνομα) 
ΒΕΡΟΝΙΚΑ (πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 25-03-2008, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123398/2022/0009853/
12-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 09-05-2022 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΑΖΑΡΗ (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2015, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123586/2022/0007668/
12-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 16-09-2022 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΑΜΑΡΟ ΧΑΪΜ (όνο-
μα) ΓΙΑΡΙΝ (πατρώνυμο) ΝΤΟΡΟΝ, που γεννήθηκε στο 
ΙΣΡΑΗΛ την 15-03-2022, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123587/2022/0007669/
12-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
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Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 08-09-2022 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΑΤΑΝ (όνομα) ΡΟΝΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΩΣΕ, που γεννήθηκε στο ΙΣ-
ΡΑΗΛ την 25-10-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.123591/2022/0007700/
12-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 04-09-2022 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (όνομα) ΝΤΕΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-09-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

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.19431/30-01-2023 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, 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 21-06-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΟΥ-
ΚΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΛΒΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15747/23-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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.5406/2023/0000012/8-2-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-01-2023 δή-
λωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλή-
θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (όνομα) ΑΡΛΙΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-
2004 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ21.1/14879/02-12-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5415/2023/0000057/2-2-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-01-2023 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΝΓΚΟΥ (όνομα) ΤΖΕΝΗ 
(πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/14343/
12-12-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5407/2023/0000014/
02-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
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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 11-01-2023 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-7-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 14-02-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5417/2023/0000062/
08-02-2023 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 26-01-2023 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΧΑΝΕΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 15-01-2004 και κατέ-
χει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΕΛΛΙ (HANELLI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5418/2023/0000066/8-2-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 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 14-12-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ (όνομα) ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 06-07-2022, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(7)
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.5422/2023/0000089/
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 02-02-2023 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΟ (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12- 06-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ21.1/14876πε/12-01-2023 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5423/2023/0000087/
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 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 
02-02-2023 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ 
(πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/14877πε/12-01-2023 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5424/2023/0000085/
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 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 
02-02-2023 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΚΙΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-04-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/14878πε/12-01-2023 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5403/2023/0000007/8-2-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 21-12-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΖΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΖΑΝΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 Φ21.1/14492/12-12- 2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
     Στην υπό στοιχεία Φ.1860/ΑΚ2022/0000995/23-1-2023 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 503), 
διορθώνεται η νομική βάση κτήσης 

από το εσφαλμένο: «Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004»,
στο ορθό: «Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(10)
      Στην υπό στοιχεία Φ.3724/2022/0001452/02-01-2023 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄ 208), στη σελίδα 2517, στη Β’ στήλη, στον 6ο 
στίχο εκ των άνω, διορθώνεται

από το εσφαλμένο: «07-09-2021»,
στο ορθό: «02-12-2022». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(11)
      Στην υπό στοιχεία Φ.3723/2022/0001453/02-01-2023 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄ 208), στη σελίδα 2517, στην Α΄ στήλη, στον 
6ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «10-12-2020»,
στο ορθό: «02-12-2022».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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