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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8043/2021/0002350/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 12-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΚΟΛΛΙ Όνομα ΣΙΛΒΑΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΑΝΙ, γεν. 23-04-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9422/2021/0002500/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 24-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΝΤΙΟΥ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 14-12-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9295/2021/0001812/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 17-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΙ Όνομα ΛΟΡΕΛΑ Όν. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ, 
γεν. 02-12-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.10040/2021/0002504/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 24-08-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΚΑΪ Όνομα ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, 
γεν. 26-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.10041/2021/0002485/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 24-08-2021 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΡΟΚΑΪ Όνομα ΖΑΜΙΡ Όν. πατρός ΠΕΤΡΕΦ, 
γεν. 19-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη 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.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10225/2022/0000556/
1-03-2022 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 01-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟ (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04- 2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-04-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) (κύριο όνομα) 

ΦΛΛΑΖΑ (FLLAZA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10303/2022/0000754/

31-03-2022 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 30-03-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΣΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡ-
ΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26- 09-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 06-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(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.8228/2022/0000741/29-03-2022 
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 07-08-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΝ 
(επώνυμο) ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ (BELLSIKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙ (BLEDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ (BELLSIKU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)
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.5635/2021/0001649/17-03-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 19-07-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (επώνυμο) 
ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/3002 / 28-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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(5)
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.3500/2022/0000202/
17-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 05-01-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΓΚΙΟΥΝΙ 
(όνομα) ΕΝΓΚΙΟΥΛ (πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-1997 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/10315 /
14-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5736/2022/0000396/
17-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του 
άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-02-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΧΙΣΑ (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-06-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/399/26-01-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5614/2022/0000378/
17-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 29-06-2021 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΕΡΛΙΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-
09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7907 / 
25-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8817/2021/0001297/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
03-12-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΔΕΛΦΑΚΗΣ (όνομα) 
ΠΙΤΕΡ ΜΠΙΛ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 07-11-1990, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8857/2021/0000829/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
22-07-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΡΕΜΠΗΣ (όνομα) ΝΤΕ-
ΪΒΙΝΤ ΑΝΔΡΕΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 24-03-1975, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ. α’ του ν.δ. 3370/1955.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8891/2021/0001169/
11-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
25-10-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΡΕΜΠΗΣ (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ ΤΣΑΡΛΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 14-07-1973, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ.α’ του ν.δ. 3370/1955.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8919/2022/0000190/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
17-12-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΔΕΛΦΑΚΗΣ (όνομα) 
ΦΙΛΛΙΠ ΜΠΙΛ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 11-05-1992, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8755/2021/0001142/
11-03-2022 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 03-06-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΚΟ (LAKO) 
ΑΛΚΕΤ (ALKET) ον. πατρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A461423, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-03-1977 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8756/2022/0000142/
11-03-2022 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 03-06-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΚΟ (LAKO) 
ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA) ον. πατρός ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A461373, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 28-02-1982 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (8) 
 Στην υπό στοιχεία Φ.2685/2022/0000566/01-03-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 1345) διορθώνεται 
το φύλο,

από το εσφαλμένο: «ΑΡΡΕΝ»,
στο ορθό : «ΘΗΛΥ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

 Ι

   (9) 
 Στην υπό στοιχεία Φ. 34329/2021/0004528/

30-11-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας ΝΟ-
ΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΝΗΣΩΝ του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 729/2022), στη σελίδα 7553, στη στή-
λη Β, στο στίχο 16 εκ των κάτω, διορθώνεται το κύριο 
όνομα από το εσφαλμένο «ΟΛΙΒΕΡ ΜΑΡΤΙΝ» στο ορθό 
«ΟΛΙΒΕΡ ΡΟΜΠΕΡΤ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων)   
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