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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.4659/
2022/0000430/15-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1677).

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.53047/2022/0000775/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 09-12-2021 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΟΓΚΛΗ
(VOGLI) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIA) ον. πατρός ΣΠΑΡΤΑΚ
(SPARTAK), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A484961, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2003 και κατοικεί στον
Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.53126/2022/0001992/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-01-2022 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟ (MITRO)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542407, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.53128/2022/0001994/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-01-2022 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(PANAJOTI) ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός ΑΛΕΞΗΣ (ALEKS),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23436

κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542391, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.53149/2022/0002140/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 14-02-2022 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM) ον. πατρός ΙΜΠΡΑΧΙΜ
(IBRAHIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A501869, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1956 και κατοικεί στον
Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.1198/2022/0002651/
04-05-2022 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 15-11-2016
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΙΛΒΑ (επώνυμο) ΚΟΔΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 18-03-1998 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΔΕΛΑΪ (KODHELAJ) (κύριο όνομα) ΚΕΜΑΛ (QEMAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΔΕΛΑΪ (KODHELAJ) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
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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
13-04-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΤΟΕΜΕΛΑΜ (όνομα)
ΛΟΥΪΖΑ ΕΛΠΙΔΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2020, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή της στα
δημοτολόγια του Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.31486/2022/0000944/
29-04-2022 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
23-12-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΡΗΣ ΕΛΛΙΟΤ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την
31-07-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004
και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δημοτολόγια του
Δ. Ηρακλείου.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.4877/2022/0002239/
05-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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
02-02-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 17-07-1955, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την περ. α΄
του άρθρου 14 του α.ν. 1856.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

Ι

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

(5)

Ι

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
(3)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.30893/2022/0002171/
29-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης

Με την υπό στοιχεία Φ.7835/2022/0000153/
01-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από
16-03-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ
(πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΣΛΟΒΑΚΙΑ την 18-10- 2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (NEZHA) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.7825/2022/0000114/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 23-11-2021
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο)
ΣΚΟΥΠΛΙΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 10-08-2021, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.1829/2022/0000330/ΑΚ/
29-04-2022 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 06-04-2022
Δήλωση - Αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΜΙΡΙΑΝ (επώνυμο) ΝΕΖΑ (πατρώνυμο) ΤΖΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2015
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
28-11-2005 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (NEZHA) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7563/2021/0000758/
05-05-2022 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 01-06-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΣΤΗΒΕΝ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-02-2006 και κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΙ (ANDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα) ΕΡΑΝΤΑ (ERANDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7663/2021/0001340/
05-05-2022 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 26-10-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΛΕΟ (επώνυμο) ΜΕΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΣΤΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 02-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα)
ΝΤΕΣΤΑΝ (DESTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα)
ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7677/2021/0001390/
05-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
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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 10-11-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΑΓΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο)
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2015
και κατοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, 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 01-07-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.7678/2021/0001391/
05-05-2022 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 10-11-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο)
ΓΙΑΝΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2012
και κατοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-10-2001 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα)
ΓΙΑΝΑΚ (JANAQ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.7767/2022/0000260/
05-05-2022 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 02-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΓΚΛΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-01-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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
15-10-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (SULKO) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΓΚΛΑΡΝΤ (EDGLARD).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (SULKO) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑ (ARTA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.7784/2022/0000339/
05-05-2022 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 17-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΣ (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΑΪ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2012
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-04-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΑΪ (HALILAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΑΪ (HALILAJ) (κύριο όνομα) ΝΤΟΥΝΤ (DUD).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.2229/2021/0000801/
23-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 04-11-2021 δήλωση - αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΧΟΥΝΕΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΣΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2004 και κατοικεί στον Δήμο
ΣΠΑΡΤΗΣ, 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
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7416/27-10-2021
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.18456/2022/0000301/
29-04-2022 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 12-01-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΚΑΡΝΠΡΙΤ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΑΡΜΠΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-02-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
τις 25-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΣΑΡΜΠΤΖΙΤ (SARBJIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΜΠΟΥΠΙΝΤΕΡ (BHUPINDER).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18482/2022/0000276/
29-04-2022 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
23-03-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΤΕΑ (επώνυμο) ΠΕΜΑΪ
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(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-06-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ,
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 18-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΜΑΪ (PEMAJ) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΜΑΪ (PEMAJ) (κύριο όνομα)
ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπό στοιχεία Φ.4659/ 2022/0000430/15-03-2022
απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 1677) ως προς το επώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο:
«ΣΤΕΝΣΚΙΝΣΚΙ»,
στο ορθό:
«ΣΤΕΝΣΙΝΣΚΙ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών Α’ Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)

23442

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2383/16.05.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023831605220008*

