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9  Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.4228/2022/0001145/01-04-2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2012). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 50966/2022/0003361/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01/10/2020 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΤΣΕ, Όνομα ΕΙΡΗΝΗ, Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ, 
γεν. 15/03/1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 48412/2022/0002778/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-

σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03/10/2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΖΑΪ, Όνομα ΖΕΡΙΝΑ, Όν. πατρός ΛΕΒΕΝΤ, 
γεν. 25/07/1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 36606/2022/0003756/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02/02/2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης ττης αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΝΙ, Όνομα ΒΙΟΛΤΣΑ, Όν. πατρός ΜΕΧΜΕΤ, 
γεν. 29/08/1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.45044/2022/0003271/1.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδα-
πών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 31/10/2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΡΑ, Όνομα ΝΑΡΙΝΤΕΡ ΠΑΛ ΣΙΝΓΚ, Όν. 
πατρός ΡΑΧΠΑΛ, γεν. 05/08/1980 στην ΙΝΔΙΑ, στο πρό-
σωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

I

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 53141/2022/0003797/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
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σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 25/04/2018 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΪΝΤΙΑΪ, Όνομα ΑΡΤΑΝ, Όν. πατρός ΓΕΤΝΟΡ, 
γεν. 18/10/1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 40503/2022/0003703/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13/10/2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΑΤΣΑΚΟΥ, Όνομα ΣΟΚΟΛ, Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 26/01/1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 49812/2022/0003747/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20/03/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΗ, Όνομα ΓΙΑΝΝΗ, Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 15/11/1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 51542/2022/0003749/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05/2/2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΗ, Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΛΕΜ, γεν. 23/11/1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

I

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4986/2022/0002792/21.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
ισχύουν γίνεται δεκτή η από 25-02-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΡΑΤΙ, Όνομα ΝΤΑΣΑΜΙΡ, Όν. πατρός 
ΣΕΛΜΑΝ, γεν. 05-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5048/2022/0002769/21.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
ισχύουν γίνεται δεκτή η από 11-10-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ, Όνομα ΑΛΤΙΝ, Όν. πατρός 
ΑΝΕΣΤΗ, γεν. 11-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6049/2022/0000239/15.6.2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
31-03-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-02-2022, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2470/2022/0000440/24.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 19-01-2022 
αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΚΟΛΟΒΟΣ 
(όνομα) ΕΛΕΑΝΟΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 30-06-2005, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2471/2022/0000431/24.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
19-01-2022 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυ-
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μο) ΚΟΛΟΒΟΣ (όνομα) ΚΑΘΡΙΝ ΠΙΠΠΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ την 15-05-2007, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2472/2022/0000432/24.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
ο(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 19-01-2022 
αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΚΟΛΟΒΟΣ 
(όνομα) ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΤΖΩΡΤΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
- ΗΠΑ την 15-02-2010, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2477/2022/0000421/23.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 18-08-2021 
αίτημα του (επώνυμο) ΦΛΟΥΛΗΣ (όνομα) ΤΖΕΪΜΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 
14-03-1998, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2497/2022/0000498/29.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 25-05-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΟΜΑΙΝ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΖΑΝ, που γεννήθηκε στη ΓΑΛΛΙΑ την 11-04-1980, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.18218/2022/0000437/20.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλο-
δαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18.12.2019 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΑΣΒΙΛΙ, Όνομα ΝΟΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΜΠΕΛΙ, γεν. 22-02-1970 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.20509/2022/0000314/8.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών  των άρ-
θρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η 
από 21-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΡΟΜΑΝΕΝΚΟ, Όνομα ΙΡΙΝΑ, Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 12-12-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.20410/2021/0000956/8.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών  
των άρθρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 07-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΦΕΡΑΤΙ, Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ, Όν. πατρός ΖΕΝΕΛ, 
γεν. 05-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.20574/2022/0000318/8.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών  
των άρθρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 24-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΣΟΛΛΑ, Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ, Όν. πατρός ΛΙΛΙ, 
γεν. 18-01-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

Με την υπό στοιχεία Φ.21470/2022/0000144/1.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
13-5-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΓΚΑ (όνομα) ΡΙΤΙΚΑ (πατρώνυμο) 
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ΣΑΝΤΗΠ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 13-03-2001 και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 5621/13-02-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων .

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
         Στην υπό στοιχεία Φ.4228/2022/0001145/01-04-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2012), διορθώνε-
ται το όνομα πατρός από το εσφαλμένο:

"Αχιλλέας"
στο ορθό:
"Αρκιλέ"  

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Α’ Διεύθυνση Ιθαγενειας Κεντρικής Μακεδονίας)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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