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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 7 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.24717/ 
2021/0007237/25.05.2022 απόφαση της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 3437). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2075/2022/0002058/ΑΚ/ 
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 08-02-2017 
αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ (όνομα) ΣΤΗΒ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
την 17-06-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 

του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του στο 
Δημοτολόγιο του Δ. Μυτιλήνης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1718/2022/0001419/ΑΚ/ 
06-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 28-07-2020 
αίτημα των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (όνομα) ΡΟΥΜΠΥ ΓΟΥΕΪ ΛΙΝ (πατρώνυμο) 
ΡΟΣ ΘΙΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 
10-02-2003, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
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.1827/2022/0001458/ΑΚ/ 
06-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 23-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΓΙΟΡΙΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΛΑΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΛΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, για την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 622/01-03-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1719/2022/0001427/ΑΚ/ 
06-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 28-07-2020 
αίτημα των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (όνομα) ΛΟΥΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυ-
μο) ΡΟΣ ΘΙΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 
01-07-2008, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
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.5851/2022/0002221/ 
09-12-2022 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 07-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΕΝΡΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 01-11-2006 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (BAKU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΡΙΚΕΛ (ENRIKEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (BAKU) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΝΤΙΛΑ (XHENTILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5852/2022/0002222/ 

09-12-2022 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 07-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-07-2001 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο όνο-

μα) ΑΖΜΠΙΕ (AZBIE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5853/2022/0002223/ 

09-12-2022 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 07-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-07-2001 και η μητέρα 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο όνο-

μα) ΑΖΜΠΙΕ (AZBIE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5855/2022/0002237/ 

09-12-2022 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 09-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΤΑ (επώνυμο) ΡΟΜΠΙ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 16-12-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΜΠΙ (ROBI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΚ (SADIK).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΜΠΙ (ROBI) (κύριο όνομα) 
ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5856/2022/0002242/ 
09-12-2022 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 09-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 26-06-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (HYSOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΝΤΑ (ANIDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5857/2022/0002247/ 

09-12-2022 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 09-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 26-06-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ (HYSOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΝΤΑ (ANIDA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.5858/2022/0002266/ 
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 09-11-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΑ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ 
(πατρώνυμο) ΚΕΛΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 13806/09-11-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5849/2022/0002272/ 
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
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 03-11-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12320/ 
20-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5843/2022/0002268/ 
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
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 17-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΑΤΣΕ (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 12308/11-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5838/2022/0002107/ 
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 13-10-2022 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλή-
θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
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με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΓΚΕΣΙΡΑ (όνομα) ΑΡΜΠΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 12323/12-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5822/2022/0001993/ 
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
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 23-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΣ (πατρώνυμο) 
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-
2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 10892/21-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην υπό στοιχεία Φ.24717/2021/0007237/25.05.2022 

απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (Β’ 3437), στη σελίδα 34049 στη 
στήλη Β’ στον στίχο 3 εκ των άνω, διορθώνεται το επώ-
νυμο από το εσφαλμένο: «ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΟΥ» στο ορθό: 
«ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥΛΗ». 

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