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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3834/2022/0000378/30-08-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 07-06-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (όνομα) ΜΙΧΑΕΛ ΜΠΕΡΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
23-07-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1832/2022/0000424/06-09-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 24-02-2021 αίτημα της 
(επώνυμο) ΖΩΛΗΣ (όνομα) ΘΑΛΕΙΑ ΕΛΙΖ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 
28-06-1998, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(3)
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.1890/2022/0000473/
06-09-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 14-07-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΦΑΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4480/14-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακε-
δονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1894/2022/0000474/
06-09-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 18-08-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΕΑ (επώνυμο) ΑΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05- 2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
4353/11-07-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4548/2022/0000678/
01-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-05-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΙ-
ΝΟΖ (BINOZ) ΤΖΕΝΗ (XHENI) ον. πατρός ΚΙΑΝΙ (QANI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A557268, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-05-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5025/2022/0000377/
25-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 31-01-2022 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ ΚΟΓΙΑΣΟ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ την 
01-02-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.5101/2022/0001354/
31-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 03-08-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8570/25-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
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.5104/2022/0001310/
25-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
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του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-08-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΙΣΑ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8190/07-07-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5076/2022/0001057/
31-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 21-06-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΙΑΜΑΝΤΗ (DIAMANTI) ΑΝΤΡΙ-
ΑΝΑ (ADRIANA) ον. πατρός ΛΕΦΤΕΡΗΣ (LEFTER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A407099, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-
11-1968 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5077/2022/0001059/
31-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 21-06-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
(DIAMANTI) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER) ον. πατρός ΡΑΦΑΗΛ 
(RAFAIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A407100, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-1966 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΛΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
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.24296/2022/0000978/
24-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
14-07-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΟΥΖΟΥΝΙ (όνομα) ΙΟΑΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 3406/20-05-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
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.3533/2022/0000259/
25-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η 
από 09-08-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΟ 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03- 2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.35.3/716/28-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
     Στην υπό στοιχεία Φ.20472/2018/0017632/28-07-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4382), ως προς το 
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επώνυμο της μητέρας του ΣΑΛΙΟΥ ΛΑΕΡΤΗΣ, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο:
«ΣΑΛΙΟΥ (SALIU)»,
στο ορθό:
«ΑΓΚΑΪ (ΑGAJ)».

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

Ι

(12)
      Στην υπό στοιχεία Φ.799/2020/0000794/25-05-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3389) διορθώνεται 
το πατρώνυμο 

το εσφαλμένο: 
«Ιβάν»

στο ορθό:
«Ιόν»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας) 

Ι

(13)
   Στην υπό στοιχεία Φ.4275/2022/0000472/05-07-2022 

απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3956) σελίδα 
40479, στήλη στήλη Β, τμήμα 8, παράγραφος 1, γραμμή 
5 εκ των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«ΛΑΝΕ»
στο ορθό: 
«ΛΛΑΝΕ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)   

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