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Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 2860).

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.1213/2016/0000274/18-08-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 2834).

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.40596/2022/0001606/08-09-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.204685/2022/0007141/
19-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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΄αρ. 2192/09-03-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές κατά πλει-
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οψηφία οι από 08-11-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε 
ο αιτών κατά του υπ΄ αρ. 31/07-09-2016 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 30-05-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΘΥΜΗ, γεν. 
03-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.207000/2022/0007194/
19-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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΄αρ. 2189/24-02-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές - οι από 
19-04-2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 
17/26-10-2016 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
09-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑΪ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤ Όν. πατρός ΣΟΥΛΟ, 
γεν. 10-03-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.209142/2022/0007389/
19-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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΄αρ. 2203/15-06-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές κατά πλει-
οψηφία οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 
7/19-06-2017 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
21-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΚΟΥ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΦΡΑΝ, 
γεν. 04-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.207183/2022/0007145/
19-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 2188/16-02-2022 πρακτικό Συνεδρί-
ας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές 
- οι από 27-04-2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του υπ΄ αρ. 66/21-10-2016 πρακτικού της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Ατ-
τικής, γίνεται δεκτή η από 31-07-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΟΥΦΑΪ Όνομα ΜΟΝΤΙ Όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ, 
γεν. 01-07-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)

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.15522/2022/0003508/23.9.2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΣΙΟ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-1999 και κατοικεί στον 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2097/25-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)

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.10756/2022/0009066/23.9.2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 06-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΟΒΧΑΝΝΙΣΙΑΝ (όνομα) ΣΟΥΣΑΝ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΑΓΚΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
21-11-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥ-
ΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2009, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
17037/07-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3415/2022/0000875/26.9.2022 
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 12-07-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΜΝΑΤΣΑΚΑΝΙΑΝ (όνομα) ΕΛΙΑΝΟ-
ΡΑ (πατρώνυμο) ΑΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ 
την 19-02-1958, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 
1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3496/2022/0000738/
23-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 
02-08-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΑΛΗ (όνομα) ΜΕΛΙΣ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ στις 02-05-2012, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3497/2022/0000739/
23-09-2022 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 02-08-2022
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΑΛΗ (όνομα) ΑΛΕΪΝΑ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 01-04-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3504/2022/0000815/
26-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 
29-08-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΛΤΑΧΤΣΙΑΝ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΒΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ στις 29-09-2021, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3498/2022/0000740/
23-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 
01-08-2022 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΚΟΡΕΛΟΒ (όνομα) ΔΙΟΝΗΣ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ στις 13-09-2012, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3500/2022/0000742/
23-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 
01-08-2022 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) 
ΚΟΡΕΛΟΒΑ (όνομα) ΣΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ στις 26-06-2016, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3499/2022/0000741/23.9.2022 
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 01-08-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΟΡΕΛΟΒΑ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ στις 08-04-2010, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
     Στην υπό στοιχεία Φ.20397/2018/0016971/02-09-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4913), διορθώνε-
ται το όνομα με ελληνικούς χαρακτήρες της μητέρας του 
ανήλικου τέκνου ΛΟΡΕΝΖΟ ΠΡΕΤΣΙ,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52716 Τεύχος B’ 5138/03.10.2022

από το λανθασμένο: «ΠΡΕΤΣΙ»,
στο ορθό: «ΡΙΤΕ».

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

Ι

(9)
      Στην υπό στοιχεία Φ.10363/2022/0001500/12-9-2022 

απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 4968), διορθώνεται ο τόπος κατοικίας -
εγγραφής,

από το λανθασμένο: 
«Δήμο ΡΟΔΟΥ»,
στο ορθό: 
«Δήμο ΣΥΜΗΣ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)

Ι

(10)
      Στην υπό στοιχεία Φ.1368/2016/0000866/30-11-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 4002), στη σελίδα 39644, στήλη β΄, στον 
9ο στίχο και στον 18ο στίχο από το τέλος, διορθώνεται 
το όνομα του πατέρα,

από το εσφαλμένο: 
«ΓΙΟΡΓΚΟ»,
στο ορθό: 
«ΓΙΩΡΓΟ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)

(11)
      Στην υπό στοιχεία Φ.1214/2016/0000275/18-08-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 2860), στη σελίδα 30234, στήλη β΄, στον 
26ο στίχο, διορθώνεται το επίθετο,

από το εσφαλμένο: «ΑΒΝΤΙΑΙ»,
στο ορθό: «ΑΒΝΤΙΑΪ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)

Ι

(12)
      Στην υπό στοιχεία Φ.1213/2016/0000274/18-08-2016 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 2834), στη σελίδα 30065, στήλη α΄, στον 
1ο στίχο από το τέλος, διορθώνεται το επίθετο,

από το εσφαλμένο: «ΑΒΝΤΙΑΙ»,
στο ορθό: «ΑΒΝΤΙΑΪ ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)

Ι

(13)
      Στην υπό στοιχεία Φ.40596/2022/0001606/08-09-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4915), στη σελίδα 
50175, στη β' στήλη, διορθώνεται το επώνυμο,

από το εσφαλμένο: «ΝΤΕΜΑΤΖΙΟ»,
στο ορθό: «ΝΤΕΜΑΝΤΖΙΟ».

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