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12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.219218/2022/0000286/27-01-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 919, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1110/2023),

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5574/2022/0008489/7-2-2023 
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), γίνεται 
δεκτή η από 24-11-2022 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΝΟΛΛΙ, όνομα ΖΑΜΙΡ, όν. πατρός ΤΖΕΒ-
ΝΤΕΤ, γεν. 10-02-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3710/2021/0002108/1-2-2023 
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), γίνεται 
δεκτή η από 26-02-2021 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΕΞΗ, όνομα ΕΥΘΥΜΗ, όν. πατρός ΚΩΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, γεν. 12-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5562/2022/0008471/13-1-2023 
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), γίνεται 
δεκτή η από 16-11-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΑΒΤΣΕΝΚΟ, όνομα ΓΙΟΥΛΙΑ, όν. πατρός 
ΕΒΓΚΕΝ, γεν. 17-03-1989 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5193/2022/0007807/15-2-2023 
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), γίνεται 
δεκτή η από 06-07-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΚΑΖΙΔΗ, όνομα ΛΟΥΣΙΝΕ, όν. πατρός ΣΕΡ-
ΖΙΚ, γεν. 14-07-1978 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5199/2023/0000105/13-2-2023 
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), γίνεται 
δεκτή η από 07-07-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΡΧΑΝΟΒΑ, όνομα ΙΟΥΛΙΑ, όν. πατρός ΒΑ-
ΛΕΡΙΙ, γεν. 01-07-1984 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3919/2023/0000089/
19-01-2023 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 24-03-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΝΑΝΤΟΒ, όνομα ΣΛΑΤΖΑΝΑ, όν. πατρός 
ΓΙΟΒΑΝ, γεν. 27-06-1973 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3973/2023/0000039/
07-02-2023 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 31-03-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΚΒΙΤΣ, όνομα ΓΙΕΛΙΤΣΑ, όν. πατρός 
ΣΛΑΒΚΟ, γεν. 27-06-1985 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5407/2022/0009082/
10-02-2023 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), γίνεται δεκτή η από 14-11-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΛΙΤΣ, όνομα ΜΑΡΚΟ, όν. πατρός ΖΟΡΑΝ, γεν. 
11-04-1984 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5466/2022/0008811/
07-02-2023 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), γίνεται δεκτή η από 01-07-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΦΙΝΤΟΒΑ, όνομα ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ, όν. πατρός 
ΚΟΥΖΜΑ, γεν. 24-05-1991 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5686/2023/0000221/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 31-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΛΕ, όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ, όν. πατρός ΧΕ-
ΚΟΥΡΑΝ, γεν. 28-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5713/2023/0000216/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 31-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΛΕ, όνομα ΑΡΤΑΝ, όν. πατρός ΜΠΑΣ-
ΚΙΜ, γεν. 10-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5756/2023/0001741/9-3-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
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(Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 20-11-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΡΑΣ (MARA), 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DHIMITER), ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A476775, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡ-
ΜΑΙΚΟΥ.

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

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(9)
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.5866/2022/0002424/
10-03-2023 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 16-11-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΣΕΓΙΑΤ, (επώνυμο) ΚΑΓΙΑΤΣΚΑ, (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 11576/28-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5915/2023/0000197/
10-03-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 
20-01-2023 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία: (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ, (επώνυμο) ΖΕΚΟΛΛΑΡΙ, (πα-
τρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-01-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 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 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16547/12-01-2023 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5916/2023/0000223/
10-03-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 

(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-01-2023 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΕΓΚΝΑΣΙΟ, (επώνυμο) ΣΟΦΙ, (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6603/30-12-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5933/2023/0000324/
10-03-2023 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 02-02-2023 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ, (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΪ, (πατρώ-
νυμο) ΣΟΛΙΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-11-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 813/25-01-2023 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5936/2023/0000395/
10-03-2023 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 09-02-2023 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, (επώνυμο) ΣΚΟΖΙΝΑΪ, (πατρώνυμο) 
ΤΖΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1386/08-02-2023 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5943/2023/0000526/
10-03-2023 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 20-02-2023 
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αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΙΑΠΗΣ, (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-04-2021, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5949/2023/0000498/
10-03-2023 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 16-02-2023 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (όνομα) ΜΕΛΙΑ ΒΑΪΑ, (πατρώ-
νυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
13-08-2022, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.922/2023/0000459/9-3-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 

(Α΄ 263) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότη-
ση της της Γ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
υπ΄ αρ. 2/18-12-2017 πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
11-01-2008 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία: (όνο-
μα) ΓΕΩΡΓΙ, (επώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, (πατρώνυμο) 
ΠΑΒΕΛ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 25-05-1982 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΕΩΡΓΙ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
Σ   την υπό στοιχεία Φ.219218/2022/0000286/27-1-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 919, διόρθωση 
σφάλματος Β΄ 1110/2023), διορθώνεται η χώρα γέννη-
σης:

από το εσφαλμένο: «ΡΩΣΙΑ»,
στο ορθό: «ΟΥΚΡΑΝΙΑ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)   
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