
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

4 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ 
(ANDONI MANOL).

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.220859/2022/0002939/29-04-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2335). 

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.18055/2019/0000044/10-03-2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2328).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.220369/2022/0003268/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 19-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛ (επώνυμο) ΜΠΑΡΣΚΙΪ 
(πατρώνυμο) ΓΕΝΝΑΝΤΙΪ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 03-05-1980.

Με εντολή Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

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.1107/2021/0014081/
24-05-2022 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 21-09-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟ (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΒΙΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-08-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
04-01-2005 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΛΛΙ (TOPULLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΒΙΟΛ (ALVJOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ (VASILI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΙΖΑ (LUIZA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2463/2022/0000432/

23-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 26-06-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΛΑΚ (επώνυμο) ΣΑΑΜΠΑΝ (πατρώνυμο) 
ΦΙΚΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 10-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΑΜΠΑΝ (SHAABAN) (κύριο όνο-

μα) ΦΙΚΡΙ (FIKRI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΑΓΚΑΜΙ (ELAGAMI) (κύριο 

όνομα) ΣΑΜΑΧ (SAMAH).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2815/2022/0004347/

23-05-2022 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 13-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΜΠΟΡΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (πατρώνυμο) 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-07-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2816/2022/0008657/

24-05-2022 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 13-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (πατρώνυμο) 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-07-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2882/2021/0007029/
23-05-2022 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 06-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΜΑΡ (επώνυμο) ΤΑΡΚΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2011 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 31-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΚΜΑΝΙ (TARKMANI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΙ (ALI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΑΛΜΠΖΙΕΕ 

(MOHAMAD ALBZIEE) (κύριο όνομα) ΡΙΜ (RIM).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.2918/2022/0008610/

23-05-2022 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 20-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΟΥΚΙΑ (επώνυμο) ΠΑΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙ-
ΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 20-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΖΙ (PAZI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙ-

ΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΖΙ (PAZI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219338/2022/0003678/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’  217), γίνεται δεκτή η 
από 12-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΒΕΛ (επώνυμο) ΣΑΪΝΙΝΤΙ (πατρώ-
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νυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 
30-12-1966 , και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματός 
του σε Σαϊνίδης Πάυλος.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ 

(ANDONI MANOL).

Με την υπό στοιχεία Φ.4521/2021/0007875/ απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.9481/2015/0007304/30-06-2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β΄ 1492), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς ANDONI (ΑΝΤΩΝΗ) 
MANOL (ΜΑΝΩΛΗΣ) του THOMA (ΘΩΜΑ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-1938 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, λόγω μη συνδρομής των νομίμων 
για την έκδοσή της προϋποθέσεων.

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

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(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.7537/2021/0000540/
26-05-2022 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 09-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΛΙΣΑ (επώνυμο) ΛΟΥΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2012 
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΑ (LUTA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΑ (LUTA) (κύριο όνομα) 
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7582/2021/0000888/
26-05-2022 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 16-06-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΠΕΤΡΟ (επώνυμο) ΣΑΤΙ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2014 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 25-01-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΙ (SHATI) (κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡ 

(LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΤΙ (SHATI) (κύριο όνομα) ΕΝΤΑ 

(EDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7614/2021/0001037/

26-05-2022 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 26-07-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΠΡΑΪΑΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (NDREKA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (NDREKA) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.11160/2022/0000689/
24-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 10-05-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΖΙΑΡΡΑ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2021, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.11157/2022/0000607/
24-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 14-03-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΝΕΑΜΤΣΟΥ (όνομα) ΑΝΤΩΝΕ-
ΛΑ-ΑΜΕΛΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΙΣ-ΙΟΝΕΛ, που γεννήθη-
κε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 20-07-1956, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του 
εδάφιου γ΄ του άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5613/2022/0000022/
19-05-2022 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 29-06-2021 
αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 05-04-1967, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5261/2022/0000257/
17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου 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 21-03-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΙΑΡΙΣΕΒΣΚΙ (όνομα) ΜΠΟΡΙΣ (πατρώνυμο) ΜΠΟΡΙΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 19-10- 2021, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5262/2022/0000258/
17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου 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 21-03-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΙΑΡΙΣΕΒΣΚΑΓΙΑ (όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΡΙΣ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 28- 01-2020, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.220859/2022/0002939/

29-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2335) ως προς, το κύριο όνομα, γίνεται η εξής διόρ-
θωση:

από το λανθασμένο: 
«ΚΙΜΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
στο ορθό:
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΙΜΩΝΑ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)

Ι

(11)
    Στην υπό στοιχεία Φ.18055/2019/0000044/10-03-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2328), στη σελίδα 
26795 στη στήλη Β΄ στον 11ο και 21ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται το επώνυμο:

από το εσφαλμένο:
«ΒΕΪΖΙ»,
στο ορθό:
«ΒΕΪΖΗ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   
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