
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.30293/2022/0001664/16-06-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4022).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.42520/2022/0008340/ 
18-10-2022 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 21/03/2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΪΜΙ Όνομα ΦΕΡΝΤΙ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, γεν. 
26/10/1975 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

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.51210/2022/0004854/ 
05-10-2022  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 20/11/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 17/01/1982 στη ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.50136/2022/0004681/ 
18-10-2022 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 15/05/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΦΤΑΡΑΪ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛΑ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 09/07/1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.43510/2022/0003223/ 
13-10-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08/06/2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΒΑ Όνομα ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ, γεν. 16/10/1985 στη ΡΩΣΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.52376/2022/0005756/ 
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πο-
λιτογράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα 
άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24/12/2020 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΧΝΗΣ Όνομα ΔΑΥΪΔ ΝΤΑΡΙΟ Όν. πατρός 
ΡΑΦΑΗΛ, γεν. 20/09/1962 στην ΕΛΛΑΔΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.52783/2022/0004105/ 
05-10-2022 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 25/06/2021 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΑΚΙΛΕ Όνομα ΡΑΣΑ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝ, 
γεν. 10/07/1983 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποί-
ας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.50774/2022/0004771/ 
13-10-2022 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 11/09/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΚΑΪ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός ΝΤΟΚ, 
γεν. 23/10/1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.52492/2022/0004897/ 
13-10-2022 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 10/02/2021 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΜΣΑΚ Όνομα ΟΥΑΡΝΤΑ Όν. πατρός ΑΪΝΤ, 
γεν. 21/02/1982 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.7454/2020/0001450/03-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 26-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΥΛΙΝ Όνομα ΒΕΣΝΑ Όν. πατρός ΜΙΛΟΡΑΝΤ, 
γεν. 07-04-1976 στη ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

 Με την υπό στοιχεία Φ.7058/2019/0001557/03-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 03-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΕΣΕΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΒΙΤΑΛΙ, 
γεν. 29-05-1972 στην ΚΙΡΓΙΖΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.6321/2022/0000598/ 
13-10-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 08-03-2011 αίτημα του πατέρα, της (επώνυμο) 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΟΒΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΤΕΪΜΟΥΡΙ, 
που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 23-06-2007, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5733/2022/0000524/ 
13.10.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
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 08-
03-2011 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΩΒ (όνομα) 
ΤΕΪΜΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 15-01-1966, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης των περ. γ΄ του άρθρου 
1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
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(6)
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.2729/2022/0001121/ 
17-10-2022 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 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΝΤΕΪΣΙ (επώνυμο) ΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-11-2000 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΑΪ (LUSHAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΑΪ (LUSHAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2730/2022/0001122/ 

17-10-2022 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 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 17-07-2000 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(7)
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.6607/2022/0001142/ 
11-10-2022 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 01-08-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΡΑΟΥΛ (επώνυμο) ΑΖΟΪΤΣΕΪ (πατρώνυμο) 
ΙΟΝΟΥΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 13-10-2008 και 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΟΪΤΣΕΪ (AZOITEI) (κύριο όνομα) 

ΙΟΝΟΥΤΣ (IONUT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΟΪΤΣΕΪ (AZOITEI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΤΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DUMITRITA DANIELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.6608/2022/0001143/ 

11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 01-08-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ 
(επώνυμο) ΑΖΟΪΤΣΕΪ (πατρώνυμο) ΙΟΝΟΥΤΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2015 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 13-10-2008 και κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΟΪΤΣΕΪ (AZOITEI) (κύριο όνομα) 

ΙΟΝΟΥΤΣ (IONUT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΟΪΤΣΕΪ (AZOITEI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΤΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DUMITRITA DANIELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.6612/2022/0001278/ 

11-10-2022 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 23-08-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) 
ΑΡΝΤΕΝΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 24-02-2006 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΕΝΙΣ (ARDENIS).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΙΡΑ (KATIRA) (κύριο όνομα) 
ΓΚΡΕΤΑ (GRETA).

Με την υπό στοιχεία Φ.6613/2022/0001281/11-10-2022 
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 23-08-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΕΝΙΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2013 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 24-02-2006 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΕΝΙΣ (ARDENIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΙΡΑ (KATIRA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΕΤΑ (GRETA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
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.6609/2022/0001467/11-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 03-08-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-
06-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5119/11-08-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 (9)

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπό στοιχεία Φ. 30293/ 2022/0001664/ 
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 4022) στη σελίδα 41158 στη στήλη 2, στους στίχους 
4 και 5 εκ των άνω, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «του αλλογενούς αλλοδαπού», 
στο ορθό: «της αλλογενούς αλλοδαπής».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών – 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων)
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