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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.3076/2022/0014163/20-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 04-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 15-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (SELENICA) (κύριο 

όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (EMILJANO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ (SELENICA) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.28209/2020/0006846/ 
01-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 29-05- 2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (όνομα) ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΝΙΚ, που γεν-
νήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 10-10-1971, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε 
την εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31564/2022/0005783/ 
01-11-2022 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 την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται δεκτό το από 19-11- 2021 αίτημα της (επώνυ-
μο) ΣΝΕΫ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΡΑΛΦ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 26-10-1974, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή της στα δημοτολόγια του Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31670/2022/0003145/ 
01-11-2022 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 07-06-2022 αίτημα του (επώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΟΥ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 
21-01-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την έγγραφη του στα δη-
μοτολόγια του Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4677/2022/0000626/07-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
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 31-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΙΝΤΡΙ, Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ, Όν. πατρός 
ΦΑΝΤΙΛ, γεν. 10-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4296/2022/0000876/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 05-09-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΡΑΝΙΤΣΙ, Όνομα ΑΡΣΕΝ, Όν. πατρός ΛΟΥΑΝ, 
γεν. 16-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5324/2022/0000850/ 
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 26-07-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ, Όνομα ΟΡΝΕΛΑ, Όν. πατρός 
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 06-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5323/2022/0000838/ 
24-10-2022 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 26-07-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟΥΤΣΑΡΙΑΝ, Όνομα ΑΡΤΟΥΡ, Όν. πα-
τρός ΑΡΑΡΑΤ, γεν. 16-05-1972 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5340/2022/0000929/20-10-2022 
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 12-08-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΒ (όνομα) ΑΡΖΟΥ (πατρώνυμο) ΡΑΤΣ, που 
γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 02-04- 2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(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.5353/2022/0000946/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του 
Υπουργείου 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 
06-10-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
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την 26-04-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/10712/16-09-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5354/2022/0000948/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του 
Υπουργείου 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 
06-10-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΟΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-01-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/8904/21-07- 2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5356/2022/0000950/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 
07-10-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΡΝΤΑΤΣΚΙ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30.06.2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ21.1/11282/28-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

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.3843/2022/0000503/27.10.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΡΕΤΖΕΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12- 07-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΟΠΕΙΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ21.1/11786/07-10-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5355/2022/0000940/20-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 06-10-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΒΕΝΕΤΙΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 06-07-2005 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΚΛΟ-

ΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

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.5352/2022/0000937/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 29-05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (SHARKU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (SHARKU) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5358/2022/0000956/ 

20-10-2022 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 10-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΠΑΝ (επώνυμο) ΖΑΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΡΕΝΑΛΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 01-09-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΟΛΛΙ (ZAKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΡΕΝΑΛΤ (RENALT).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΟΛΛΙ (ZAKOLLI) (κύριο όνο-
μα) ΜΟΡΕΝΑ (MORENA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.7651/2021/ 

0001365/14-09-2022 απόφασης της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαί-
ου, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5120), διορθώνεται το 
κύριο όνομα,

από το εσφαλμένο: «ΤΖΟΖΕΦ ΑΝΘΟΝΥ»,
στο ορθό: «ΤΖΟΣΕΦ ΑΝΘΟΝΥ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)

Ι

(11)
    Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.9203/2022/ 

0000844/16-06-2022 απόφασης της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 3381), στη σελίδα 33636, στήλη Α, στίχος 16 
εκ των κάτω, διορθώνεται η χώρα γέννησης,

από το εσφαλμένο: «ΚΑΝΑΔΑΣ»,
στο ορθό: «ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΠΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)   
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