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10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.3901/ 
2022/0010221/30-08-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4728).

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.3251/ 
2022/0013272/30-08-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4720).

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.114064/ 
2018/0005011/08-09-2022 απόφαση του Προ-
ϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών, 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε 
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13 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.106472/ 
2016/0028046/12-01-2022 απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών, 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1431).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.205396/2022/0008244/ 
17-10-2022 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 21-09-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 21-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΗΤΑ, Όνομα ΑΡΝΤΙΤ, Όν. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ, 
γεν. 14-05-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.221423/2022/0007272/ 
18-10-2022 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 22-11-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 22-11-2021 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΗΣ, Όνομα ΜΑΞΙΜ, Όν. πατρός 
ΘΥΜΙΟΣ, γεν. 12-01-1948 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220576/2022/0009082/ 
27-10-2022 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 26-01-2021 έκθεση του Γενικού Προξένου της 
Ελλάδας στο ΤΟΡΟΝΤΟ, γίνεται δεκτή η από 20-01-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΤΣΗ, Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 27-02-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221008/2022/0009093/ 
27-10-2022 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 20-07-2021 έκθεση του Γενικού Προξένου της 
Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 20-
07-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΚΝΑΜΑΡΑ-ΠΙΤΤΛΕΡ, Όνομα ΠΕΪΤΖ 
ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ, Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΚΟΥΝΕΡ, γεν. 
06-03-2000 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.221009/2022/0009104/ 
27-10-2022 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 20-07-2021 έκθεση του Γενικού Προξένου της 
Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 
20-07-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΚΝΑΜΑΡΑ-ΠΙΤΤΛΕΡ, Όνομα ΕΛΙΖ ΝΙΚΟΛ, 
Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΚΟΥΝΕΡ, γεν. 06-03-2000στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219409/2022/0008188/ 
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 01-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΙΛΙΟΠΟΛΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΙ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
28-02-1982 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονοματε-

πωνυμικών της στοιχείων από «ΙΛΙΟΠΟΛΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ» 
σε «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤΙΝΑ».

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.220229/2022/0008185/ 
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-05-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (επώνυμο) ΛΟΥΚΟΒ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 15-11-1971 και εγκρίνεται 
ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων 
από «ΛΟΥΚΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ» σε «ΛΟΥΚΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219535/2022/0008277/ 
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-07-2012 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΑΝΙΣΙΜΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 26-02-1984 
και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών της 
στοιχείων από «ΑΝΙΣΙΜΟΒΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ» σε «ΑΝΙΣΙΜΟΒΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ».

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5337/2022/0005215/ 
05-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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), 
γίνεται δεκτή η από 02-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΜΠΑΚΑΤΖΕ Όνομα ΝΑΤΙΑ Όν. πατρός 
ΛΕΒΑΝΙ, γεν. 06-12-1977 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5329/2022/0000763/ 
07-10-2022 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 08-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗ, Όνομα ΕΝΤΕΛΑ, Όν. πατρός 
ΚΕΜΑΛ, γεν. 11-12-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5334/2022/0000786/ 
07-10-2022 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 23-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙ, Όνομα ΜΠΑΣΚΙΜ, Όν. πατρός 
ΤΖΑΦΕΡΡ, γεν. 13-09-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5336/2022/0000805/ 
12-10-2022 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 26-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΙΚΑΪ, Όνομα ΕΛΙΜΠΕΡΤΑ, Όν. πατρός 
ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν. 14-01-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση 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 Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.24323/2022/0001186/ 
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-

δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 22-09-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25-10-2016 και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 
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 15-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΪ (DUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΧΜΕΤ (MEHMET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΪ (DUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.24326/2022/0001198/  

11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 26-09-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΡΕΝΓΚ (επώνυμο) ΒΟΚΡΡΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-03-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 24-10-2005 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΚΡΡΙ (VOKRRI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΚΡΡΙ (VOKRRI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24321/2022/0001177/ 

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 19-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΕΟΝΤΟΡ ΝΤΑΝ (επώνυμο) ΓΚΙΛΚΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΕ ΝΤΑΝΟΥΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-
02-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 03-03-2003 και 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΛΚΑ (GILCA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΕ ΝΤΑΝΟΥΤ (VASILE-DANUT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΛΚΑ (GILCA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝΑ (FLORINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.24317/2022/0001146/ 

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 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-09-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΜΙΛΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ (επώνυμο) ΟΥΤΑΛΕΑ (πατρώνυμο) 
ΦΛΟΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 13-02-2008 και 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΤΑΛΕΑ (UTALEA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝ (FLORIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΤΑΛΕΑ (UTALEA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΑ (MARIA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.24325/2022/0001197/11-

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 26-09-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΒΟΚΡΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 24-10-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΚΡΡΙ (VOKRRI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΚΡΡΙ (VOKRRI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
6. Με την υπό στοιχεία  Φ.24319/2022/0001174/25-10-

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 19-09-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΥΣΑ (επώ-
νυμο) ΜΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 10-04-2006 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (GABRIEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΑΣΙ (KALLASHI) (κύριο 

όνομα) ΣΕΛΒΙΕ (SELBIE).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
     Στην υπό στοιχεία Φ.3901/2022/0010221/30-08-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4728) ως προς το 
πατρώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο:
"ΑΓΚΙΠ"
στο ορθό: 
"ΑΓΚΙΜ".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

Ι

(11)
    Στην υπό στοιχεία Φ.3251/2022/0013272/30-08-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4720) ως προς την 
ημερομηνία γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το λανθασμένο:
"22/01/2000"
στο ορθό: 
"22/04/2000".

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

Ι

(12)
    Στην υπό στοιχεία Φ.114064/2018/0005011/08-09-2022 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5063) διορθώ-
νεται το πατρώνυμο:

από το λανθασμένο:
"ΣΑΪ ΣΑΛΤΙΕΤ"
στο ορθό:
"ΣΑΪ ΣΑΛΤΙΕΛ".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

Ι

(13)
    Στην υπό στοιχεία Φ.106472/2016/0028046/ 12-01-2022 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1431) διορθώ-
νεται ο μήνας γέννησης:

από το λανθασμένο:
«20/09/1993»
στο ορθό:
«20/07/1993».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)   
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