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12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.3733/ 
2022/0008097/06-06-2022 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε  
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3096).

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.5179/ 
2022/0007120/10-06-2022 απόφαση της Προϊ-
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14 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.7115/ 
2022/0004906/30-05-2022 απόφαση της Προϊ-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.207186/2022/0005300/
11.7.2022 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) και μετά το 
υπ’ αριθ. 2188/16-02-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές - οι από 
27-04-2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά 
του 03/09-02-2017 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
29-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΜΠΑΡΕΒΑ, Όνομα ΕΙΡΗΝΑ, Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ, γεν. 12-08-1974 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.209586/2022/0004817/
11.7.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ’ αρ. 2197/29-04-2022 πρακτικό Συνεδρίας του 
Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομό-
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φωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 
υπ’ αρ. 6/9.5.2017 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 20-05-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΛΙΔΗΣ, Όνομα ΝΙΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΒΤΑΝΤΙΛ, γεν. 22-02-1980 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.205420/2022/0005338/
11.7.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄αρ. 2192/09-03-2022 πρακτικό Συνεδρίας 
του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές 
ομόφωνα οι από 07-12-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε 
η αιτούσα κατά του υπ’ αρ. 10/10-10-2016 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 08-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΩΤΣΗ, Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ, Όν. πατρός 
ΣΩΤΗΡ , γεν. 26-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.45521/2022/0003979/24.6.2022 
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 έως 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07/12/2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΣΑ, Όνομα ΜΠΟΡΑΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΡΜΠΕΝ, γεν. 21/6/1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ , στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.14360/2022/0003937/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 

από 09/02/2022 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΑΚΑΣ, Όνομα ΒΑΣΙΛΗΣ, Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 28/8/1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

3. Με την υπό στοιχεία Φ.39457/2022/0004308/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 14/07/2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΑ, Όνομα ΟΡΕΣΤ, Όν. πατρός ΦΙΛΙΠ, γεν. 
16/7/1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου συ-
ντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.40363/2022/0004362/4.7.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών που 
προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06/10/2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΜΑΡΑΚΟΥ, Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ, Όν. πατρός 
ΚΕΜΑΛ, γεν.12/4/1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ , στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.41586/2022/0004077/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 28/07/2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΝΤΑΪ, Όνομα ΙΛΙΡ, Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 20/9/1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.51092/2022/0003763/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
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από 06/11/2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΓΙΑ, Όνομα ΒΙΤΟΡ, Όν. πατρός ΓΚΙΟΚ, 
γεν. 1/7/1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 49835/2022/0003632/4.7.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20/03/2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΚΑΤΣΙΑ, Όνομα ΛΑΛΑ, Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΟ, 
γεν. 1/2/1971 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.40499/2022/0003817/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 13/10/2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΣΟΥ, Όνομα ΒΑΡΒΑΡΑ, Όν. πατρός 
ΛΑΖΑΡ, γεν. 2/2/1964 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.51938/2022/0004279/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 30/07/2020 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΤΣΕ, Όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ, Όν. πατρός 
ΜΟΥΣΛΙΜ, γεν. 26/7/1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.50546/2022/0004080/4.7.2022 
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 έως 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10/07/2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπου 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΡΕ, Όνομα ΦΙΤΣΟΥΜ, Όν. πατρός ΕΤΖΕΤΑ, 
γεν. 29/3/1982 στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52653/2022/0004427/
26-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 05/04/2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΧΙΛΙ, Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Όν. πατρός ΚΙΑΝΙ, 
γεν. 7/4/1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.52543/2022/0004207/
24-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 05/03/2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ, Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ, Όν. πα-
τρός ΖΛΑΤΚΟ, γεν. 9/3/1979 στην ΣΕΡΒΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.52445/2022/0003116/4.7.2022 
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 έως 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27/01/2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΙ, Όνομα ΑΟΥΡΟΡΑ, Όν. πατρός ΒΑΪΠ, 
γεν. 17/5/1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.52158/2022/0003892/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 20/10/2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπόστοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΛΑΡΟΥ, Όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
Όν. πατρός ΡΟΜΕΟ-ΜΙΧΑΪ, γεν. 7/3/1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, 
στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ου-
σιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.52281/2022/0003427/
24.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40470 Τεύχος B’ 3955/26.07.2022

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 20/11/2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, Όνομα ΜΑΡΙΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΕΪ, γεν. 13/5/1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.8835/2021/0002576/17.6.2022 
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 
08-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΡΙΛΟΒΑ, Όνομα ΕΒΓΚΕΝΙΑ, Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 22-12-1973 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.9098/2021/0002510/
17-06-2022 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 29-11-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΡΔΙ, Όνομα ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ, Όν. πατρός 
ΑΦΡΙΜ, γεν. 26-12-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.7804/2021/0002627/9.6.2022 
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 
07-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΑΖΑΪ, Όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ, Όν. πατρός 
ΓΚΕΖΙΜ, γεν. 25-01-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3247/2022/0000733/17.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, καθώς επίσης και 
στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-09-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΟΥ ΧΟΤΖΙΛΙ, Όνομα ΣΩΚΡΑΤ, Όν. πατρός 
ΕΖΕΝΤΙΝ, γεν. 02-01-1987 στην ΣΥΡΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4192/2022/0000701/17.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί αλλοδαπών που προβλέπο-
νται στα άρθρα 5 και 6, καθώς επίσης και στις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 29-11-2021 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΛΛΑΤΙ, Όνομα ΑΓΕΤ, Όν. πατρός ΜΙΝΙΡ, 
γεν. 19-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.743/2022/0000176/20.6.2022 
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 έως 8 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 25-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΟΒΑΤΣΙ, Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ, Όν. πατρός 
ΛΙΓΚΟΡ, γεν. 13-08-1971 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

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
   Στην υπό στοιχεία Φ.3733/2022/0008097/06-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε  
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3096) ως προς το 
κύριο όνομα, γίνεται η εξής διόρθωση, 

από το λανθασμένο: "ΝΤΑΪΝΑ"
στο ορθό: "ΝΤΑΪΑΝΑ".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

(13)
    Στην υπό στοιχεία Φ.5179/2022/0007120/10-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3330) ως προς το 
πατρώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση, 

από το λανθασμένο: "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
στο ορθό: "ΒΑΣΙΛ".

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

Ι

(14)
    Στην υπό στοιχεία Φ.7115/2022/0004906/30-05-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 2943) ως προς το 
πατρώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση,

από το λανθασμένο: "ΓΙΑΝΝΗΣ"
στο ορθό: "ΓΙΑΝΙ".

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)   
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*02039552607220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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