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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.48025/2022/0004267/23.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 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 31-07-2018 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώ-
νυμο) ΠΙΤΤΑΡΑΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-03-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Γαλατσίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4829/2022/0003455/27.6.2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 26-11-2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΣΥΜΩΝΙΔΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) 
ΦΕΛΙΞ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 10-07-2021, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2368/2022/0000299/16.6.2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 24-07-2015 
αίτημα της (επώνυμο) ΣΑΧΜΠΑΖΟΒΑ (όνομα) ΛΑΡΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
18-02-1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

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.22681/2022/0002213/24.6.2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
09-05-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΥΚΙ (όνομα) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 14-10-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία 21619 (π.ε.)/27-09-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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.7704/2021/0001473/
29-06-2022 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 07-12-2021 

δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΧΕΖΠΡΙΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΛΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-03-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΛΤΖΙΤ (BALJIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΤΣΑΡΝ (GURCHARN).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7715/2021/0001522/
29-06-2022 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 21-12-2021 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΧΑΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2009 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-07-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑΪ (HASKAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΑΣΑΝ (HASAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑΪ (HASKAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7717/2021/0001531/
29-06-2022 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 23-12-2021 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΙΟΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟ-
ΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από τις 24-01-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΑΪ (JAUPAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΑΪ (JAUPAJ) (κύριο όνομα)

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.7724/2022/0000030/
29-06-2022 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 της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ (πατρώνυ-
μο) ΑΝΤΡΙΑΝ ΙΟΝΟΥΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-04-2008 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, η μη-
τέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-02-2006 και 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ (ANDREI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝ ΙΟΝΟΥΤ (ADRIAN IONUT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (POPA) (κύριο όνομα) 

ΒΕΡΟΝΙΚΑ (VERONICA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.7760/2022/0000468/24.6.2022 
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 01-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗΛΑΡΚΟΥ Όνομα ΛΑΜΠΡΟΣ Όν. πα-
τρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ, γεν. 03-09-1953 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

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.7689/2021/0001428/
24-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-11-2021 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΕΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΑΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 09-11-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΑΛ (BILAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7681/2021/0001416/
24-06-2022 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 16-11-2021 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΧΥΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΡΙΛΙΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2011 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 18-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑΪ (HYSKAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΙΛΙΝΤ (RILIND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΑΪ (HYSKAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΙΓΚΕΡΤΑ (RIGERTA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7669/2021/0001363/
24-06-2022 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 03-11-2021 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΡΙΝΤΙ (επώνυμο) ΠΙΡΕ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 10-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΕ (PIRE) (κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ 

(ERION).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΕ (PIRE) (κύριο όνομα) ΑΝΙΕΖΑ

(ANJEZA).
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.7649/2021/0001287/
24-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13-10-2021 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙ-
ΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LESHI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LESHI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.6596/2022/0000968/16.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 
6/05-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΧΑΡΑΜ Όνομα ΖΑΧΙΡ Όν. πατρός ΜΟ-
ΧΑΜΑΝΤ ΧΑΣΙΜΠ, γεν. 01-01-1975 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4637/2022/0000391/9.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
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 
22-02-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΡΙΟΥΤΑ Όνομα ΝΕΛΙ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡ-
ΓΚΕ, γεν. 20-03-1979 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.19397/2022/0001710/01-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2994), δι-
ορθώνεται η ημερομηνία έναρξης της νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του ανήλικου τέκνου ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΠΙΑ του 
ΜΠΛΕΡΙΜ,

από το εσφαλμένο: «30-3-2022»,
στο ορθό: «31-3-2003». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Β’ Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(11)
    Στην υπό στοιχεία Φ.3440/2022/0000152/23-05-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3168) ως προς τον 
εξελληνισμό του επωνύμου, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο: «ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ»,
στο ορθό: «ΑΜΠΕΛΙΔΗ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)   
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