
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

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

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

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

7 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία 
Φ.5871/2022/0002434/25-01-2023 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 547).

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ. 2924/ 2018/0000299/11-01-2023 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3812/2022/0000487/24-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-

κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις 
του ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 23-11-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΙΦΟΥΝΟΒΣΚΑ ΓΟΥΤΣΙΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΑ 
Όν. πατρός ΠΕΡΙΤΣΑ, γεν. 20-12-1979 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3092/2022/0000484/07-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και έχουν 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν.4873/2021 (Α΄248), 
γίνεται δεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΪΖΟΥΛΛΑ Όνομα ΡΟΛΑΝΤ Όν. πατρός 
ΣΕΛΑΜΙ, γεν. 17-06-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5421/2023/0000110/
02-03-2023 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-02-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-11-2007 και  κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΙ (ISMAILI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΟΡ (GAZMOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΙ (ISMAILI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5431/2023/0000124/

02-03-2023 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 10-02-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΠΙΕΤΕΡ (επώνυμο) ΚΟΤΣΕΚΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-12-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
05-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΕΚΟΥ (KOCEKU) (κύριο όνο-

μα) ΠΛΛΟΥΜΠ (PLLUMB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΕΚΟΥ (KOCEKU) (κύριο 

όνομα) ΤΖΥΣΤΕ (GJYSTE)

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
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.3856/2023/0000108/
07-03-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 24-01-2023 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 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 
υπ’ αρ. 385/19-01-2023 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.3851/2023/0000043/
07-03-2023 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 17-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΙΩΣΗΦ (επώνυμο) ΚΟΣΤΑΡΑ (πατρώνυμο) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 11-02-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΑΡΑ (KOSTARA) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3852/2023/0000044/

07-03-2023 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 17-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (πατρώνυμο) 
ΚΟΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 19-11-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΚΟΣΤΑΣ (KOSTAS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA)
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.3853/2023/0000051/
07-03-2023 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 19-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 12-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο 

όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.3854/2023/0000052/
07-03-2023 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 19-01-2023 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 11-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΝΙ (CEKANI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΙΑΝ (BLEDIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΝΙ (CEKANI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3855/2023/0000053/

07-03-2023 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 19-01-2023 

δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2016 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 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 19-11-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (DULELLARI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (DULELLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΝΤΑ (ADA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3858/2023/0000078/

07-03-2023 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 26-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΙΣΤΕΑ (επώνυμο) ΣΟΓΚΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΙΟΥ, 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 23-05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΓΚΑΝΙ (SOGANI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΓΚΑΝΙ (SOGANI) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.787/2022/0002098/
03-02-2023 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 09-01-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΟΥ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 16-05-1971 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5399/2022/0002529/
03-02-2023 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, 
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Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-12-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΙ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΜΠΕΝΤΙΝ, γεν. 23-02-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5673/2022/0001840/
28-02-2023 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 19-01-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΜΠΙ Όνομα ΕΜΡΑΧ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 10-05-1998 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5888/2022/0002473/
16-02-2023 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 12-12-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΒΑ-ΚΡΙΤΣΑ Όνομα ΝΤΕΝΙΣΛΑΒΑ Όν. 
πατρός ΙΒΟ, γεν. 01-07-1983 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5892/2022/0002499/
03-02-2023 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 16-12-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΕ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. 
πατρός ΙΟΝ, γεν. 10-06-1984 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3483/2022/0002451/
03-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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 13-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΓΚΑ Όνομα ΛΟΥΑΝ Όν. πατρός 
ΓΙΟΝΟΥΖ, γεν. 16-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
   Στην υπό στοιχεία Φ.5871/2022/0002434/25-01-2023 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’ 547), στη σελίδα 5207, στη β’ στήλη, διορθώνονται:

1. στον 13ο στίχο εκ των άνω:
το εσφαλμένο: 
«την 13-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ,», 
στο ορθό:
«την 10-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ,». 
2. στον 18ο στίχο εκ των άνω:
το εσφαλμένο: 
«υπ’ αρ. 14742/28-11-2022», 
στο ορθό:
«υπ’ αρ. 14393/21-11-2022». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(10)
     Στην υπό στοιχεία Φ. 2924/2018/ 0000299/11-01-2023 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 373), διορθώνεται 
το πατρώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες του HOXHA 
(ΧΟΤΖΑΣ) GEZIM (ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

από το εσφαλμένο:
«ANDI»,
στο ορθό 
«AVDI».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου)   
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