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10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.4915/
2022/0001219/05-09-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής

Με την υπό στοιχεία Φ.221243/2022/0007963/
10-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά την 
από 24-09-2021 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 

δεκτή η από 24-09-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΤΣΑΛΗ, Όνομα ΛΕΝΗ, Όν. πατρός 
ΗΡΑΚΛΗ, γεν. 09-07-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.112257/2022/0007989/
10-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δι-
ατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και της παρ. 1 του άρθρου 
22 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 08/24-05-2018
ρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται 
δεκτή η από 04-02-2009 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΜΗΧΑΝΙΔΟΥ, Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 22-12-1974 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.- Με την υπό στοιχεία Φ.53416/2022/0006865/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΤΟΣ, Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ, Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΣ, γεν. 03-12-1949 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.53461/2022/0008354/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-09-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΜΝΑΤΙΤΗ, Όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ, Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, γεν. 23-06-1964 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3580/2022/0007044/12.10.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 
(Α’ 45), η υπό στοιχεία ΕΣ. 51776/20.12.1993 απόφαση 
του Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί καθορισμού Ελληνικής 
ιθαγένειας της (επών.) ΑΒΡΑΜΟΒΑ (κ. όν.) ΛΑΡΙΣΑ (πα-
τρών.) ΠΑΥΛΟΣ (μητρών.) ΣΟΦΙΑ, γεν. στις 23/09/1962 
στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και μεταγλώτισσης του επωνύμου 
της από «ΑΒΡΑΜΟΒΑ» σε «ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ», λόγω μη συν-
δρομής των νομίμων για την έκδοσή της προϋποθέσεων.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
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.5344/2022/0000858/
07-10-2022 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 13-09-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑ (επώνυμο) ΝΤΟΜΙ (πατρώνυμο) 
ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 07-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΙ (DOMI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΙ (DOMI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΟΑΝΑ (XHOANA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5269/2022/0000426/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
07-04-2022 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ (πατρώνυ-
μο) ΒΕΛΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας , λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 18-03-2022 από το Τμή-
μα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
της Πολιτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1977/2022/0000687/
29-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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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), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄197), γί-
νεται δεκτό το από 23-09-2022 αίτημα της μητέρας του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (όνομα) 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την υπό στοιχεία Φ.17657/2022/0000600/
31-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) , γίνεται δεκτή η από 
09-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΟΥΤΑ, Όνομα ΝΙΚΟΛΑΕ, Όν. πατρός 
ΑΝΤΑΜ, γεν. 13-01-1981 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.17681/2022/0000628/
31-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
26.03.2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΡΜΕΝΙ, Όνομα ΒΑΓΓΕΛ, Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 09-04-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπό στοιχεία Φ.18488/2022/0000401/
04-10-2022 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 06-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΜΑΛ (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2009 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12- 12-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΘΑΝΑΣ (THANAS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.18492/2022/0000786/
04-10-2022 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 30-05-2022 δή-
λωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (πατρώνυμο) ΦΩΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 29- 06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) (κύριο όνομα) 

ΦΩΤΗ (FOTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΙΜΗ (KASIMI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.18494/2022/0000520/
04-10-2022 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 03-06-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΚΥΡΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 01-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΥΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΙΡ (VALMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΥΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΕΡΙΕ (SHQIPERIE).

4.- Με την υπό στοιχεία Φ.18496/2022/0000792/
04-10-2022 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 06-06-2022 δή-
λωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 14-06-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΤΑ (MITA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΤΑ (MITA) (κύριο όνομα) 
ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.4915/2022/0001219/05-09-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4995), στη σελίδα 
51208, στην α’ στήλη, στον 9ο στίχο διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: "του ομογενούς αλλοδαπού", 
στο ορθό: "της ομογενούς αλλοδαπής".

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

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054071910220004*
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