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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

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

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.123207/2022/0004297/26-07-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4356).

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.119423/2021/0007717/02-03-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1484.)

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.49705/2020/0003225/04-05-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2503).

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.215651/2020/0006380/14-07-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3308).

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.3828/2022/0000211/03-06-2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3552). 

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.17343/2017/0016573/12-10-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5478).

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.21334/2019/0001539/04-10-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5355).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.5172/2022/0002150/
26-10-2022 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 17-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΖΟΡΜΠΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΥΡΟΥ, 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 28-02-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΡΜΠΑ (ZORBA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΡΜΠΑ (ZORBA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5589/2022/0002245/

26-10-2022 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 11-05-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΖΙΝΑ (πατρώνυμο) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΠΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-02-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 
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 21-03-2004 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΖΙΝΑ (GOZHINA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΑΣΤΡΙΤ (BASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΖΙΝΑ (GOZHINA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5590/2022/0002230/

26-10-2022 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 11-05-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) ΓΚΟΖΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 21-03-
2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΖΙΝΑ (GOZHINA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΑΣΤΡΙΤ (BASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΖΙΝΑ (GOZHINA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5806/2022/0002137/

26-10-2022 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 28-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 05-02-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΚΕΛΙΝΤΑ (ENKELIDA)

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

(2)
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.5744/2022/0001068/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 10-02-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 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 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6854 π.ε./01-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5835/2022/0001576/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 14-06-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΟΥΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΠΙΕΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/2529/02-06-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5878/2022/0002125/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 29-08-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΟΝΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/4294/17- 08-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5881/2022/0002148/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
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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 07-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/3724/12-07-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5855/2022/0001903/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 
07-07-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΤΙΣΙΑ (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-06-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3436/30-06-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(3)
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.8938/2022/0000456/
25-10-2022 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 25-05-2022 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΤΕΡΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΜΑΝΕ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2011 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 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 02-11-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΖΙΟΥ (TERZIU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΕ (MANE).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΖΙΟΥ (TERZIU) (κύριο όνομα) 
ΑΝΙΛΑ (ANILA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8952/2022/0000582/
25-10-2022 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 27-06-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙ-
ΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 25-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.8953/2022/0000584/

25-10-2022 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 27-06-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΛΕΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 25-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΪ (SINAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
     Στην διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 

Φ.123207/2022/0004297/26-07-2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4356), ως προς το πα-
τρώνυμο του αιτούντος, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
στο ορθό: «ΓΙΩΡΓΟΣ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών)

Ι

(5)
    Στην υπό στοιχεία Φ.119423/2021/0007717/

02-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1484) ως προς το ονοματεπώνυμο της αιτούσης, γί-
νεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΓΡΑΜΠΟΤΣΚΑ ΜΗΛΙΚΑ»,
στο ορθό: «ΓΚΡΑΜΠΟΤΣΚΑ ΜΙΛΙΚΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών)

Ι

(6)
      Στην υπό στοιχεία Φ.49705/2020/0003225/04-05-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2503), διορθώνε-
ται το πατρώνυμο:

από το εσφαλμένο: «ΒΑΣΙΛΗΣ»,
στο ορθό: «ΒΑΣΙΛ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)

Ι

(7)
      Στην υπό στοιχεία Φ.215651/2020/0006380/14.07.2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3308), διορθώνε-
ται το κύριο όνομα,

από το εσφαλμένο: «ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΑΝΕΤΤ»,
στο ορθό: «ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΑΝΝΕΤΤ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)

(8)
      Στην υπό στοιχεία Φ.3828/2022/0000211/03-06-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3552) ως προς το 
πατρώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΖΕΝΕΠΕ»,
στο ορθό: «ΙΣΟΥΦ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας) 

Ι

(9)
     Στην υπό στοιχεία Φ.17343/2017/0016573/12-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5478), διορθώ-
νονται:

α) ο Δήμος κατοικίας:
από το εσφαλμένο: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,
στο ορθό: «ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» και
β) το επώνυμο του πατέρα με λατινικούς χαρακτήρες
από το εσφαλμένο: «JATCHUADJE»,
στο ορθό: «JATCHVADJE».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(10)
    Στην υπό στοιχεία Φ.21334/2019/0001539/04-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2022), διορθώνε-
ται το όνομα με ελληνικούς χαρακτήρες της μητέρας του 
ανήλικου τέκνου ΕΜΙΛΙ ΜΕΜΕΛΛΙ, 

από το εσφαλμένο: «ΜΕΜΜΕΛΙ»,
στο ορθό: «ΜΕΜΕΛΛΙ».

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