
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΚΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (KURI 
SOKRAT).

3 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς, ΝΤΕΜΑ ΑΘΗΝΟΥΛΑ (DEMA 
ATHINULLA).

4 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς, ΑΗΔΟΝΗΣ ΤΖΙΜΗΣ 
(AJDHONI XHIMI).

5 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

6 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΙΒΖΙΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ (IVZIKU 
VIOLETA).

7 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(THANASI KOSTANDINA).

8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΛΙΟΥΛΙΟ ΕΛΕΚΤΡΑ (LULO 
ELEKTRA).

9 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

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

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

13 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.209365/2022/0000866/
14-02-2022 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 07-09-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται δεκτή η από 07-09-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όν. 
πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 22-09-1962 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217012/2022/0000705/
14-02-2022 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 27-03-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ, γίνεται δεκτή η από 10-05-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΙΤΑΝ, όνομα ΝΤΟΡΟΝ ΣΥ, όν. πατρός ΓΙΑΑ-
ΚΟΒ, γεν. 24-10-1967 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΚΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

(KURI SOKRAT).

Με την υπό στοιχεία Φ.197602/2018/0017160/
16-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.197602/2015/0029199/
14-06-2017 (Β’ 2258) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), του ομογενούς KURI 
(ΚΟΥΡΗΣ) SOKRAT (ΣΩΚΡΑΤΗΣ) του VASIL (ΒΑΣΙΛΗΣ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-03-1982, για τους λό-
γους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας της ομογενούς, ΝΤΕΜΑ ΑΘΗΝΟΥΛΑ (DEMA 

ATHINULLA).

Με την υπό στοιχεία Φ.209129/2021/0007005/
10-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.209129/2019/0001422/
11-04-2019 (Β’ 1583) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), της ομογενούς DEMA 
(ΝΤΕΜΑ) ATHINULLA (ΑΘΗΝΟΥΛΑ) του EPAMINONDA 
(ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-09-1956, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκε-
πτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας του ομογενούς, ΑΗΔΟΝΗΣ ΤΖΙΜΗΣ (AJDHONI 

XHIMI).

Με την υπό στοιχεία Φ.215337/2021/0007003/
16-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.215337/2020/0005518/
10-09-2020 (Β’ 4346) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), του ομογενούς 
AJDHONI (ΑΗΔΟΝΗΣ) XHIMI (ΤΖΙΜΗΣ) του VASIL (ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1965, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.220195/2022/0001158/
23-02-2022 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 20-10-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλά-
δας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 
06-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΗΘΛΕΕΜ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, όνομα ΚΟΡΙΝΑ, όν. 
πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 07-07-1985 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΙΒΖΙΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ (IVZIKU 

VIOLETA).

Με την υπό στοιχεία Φ.146111/2019/0017830/
10-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.146111/2016/0029658/ 
04-12-2017 (Β’ 4370) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), της ομογενούς IVZIKU 
(ΙΒΖΙΚΟΥ) VIOLETA (ΒΙΟΛΕΤΑ) του FOTO (ΦΩΤΟ), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1967, για τους λό-
γους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

(THANASI KOSTANDINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.199957/2019/0017832/
16-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.199957/2016/0030861/
23-02-2018 (Β’ 757) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την 
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 της 
ομογενούς THANASI (ΘΑΝΑΣΗ) KOSTANDINA (ΚΩΝΣΤΑ-
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ΝΤΙΝΑ) του ANASTAS (ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-11-1959, για τους λόγους που αναφέρο-
νται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΛΙΟΥΛΙΟ ΕΛΕΚΤΡΑ (LULO 

ELEKTRA).

Με την υπό στοιχεία Φ.197073/2018/0016243/
16-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.197073/2015/0029045/
07-06-2017 (Β’ 2256) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), της ομογενούς LULO 
(ΛΙΟΥΛΙΟ) ELEKTRA (ΕΛΕΚΤΡΑ) του KRISTO (ΧΡΗΣΤΟΣ), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1958, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219491/2022/0001034/
21-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
10 και 15 (παρ.  1) του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΟΒ (πατρώνυμο) ΝΤΙ-
ΜΙΤΡΙ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 26-07-1960
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου του από 
ΤΟΠΑΛΟΒ σε ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(10)
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.1799/2022/0000049/ΑΚ/
16-02-2022 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 30-09-2021 
Δήλωση - Αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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 01-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(11)
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.7644/2021/0001265/
25-02-2022 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 08-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΠΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
16-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΑΪ (BELAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΝΤΙΑΝ (LEDJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΑΪ (BELAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΝΤΑ (ILDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7646/2021/0001267/

25-02-2022 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 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 08-10-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων 
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της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪΝΑ (επώνυμο) ΣΑ-
ΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-07-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡΑ (EDMIRA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7660/2021/0001325/

25-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 21-10-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΧΕΝΡΙ (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (REXHEPI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ (REXHEPI) (κύριο όνο-

μα) ΧΑΝΙΦΕ (HANIFE).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(12)
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.7645/2021/0001266/
25-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 08-10-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛ-
ΓΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/6172/28-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(13)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10652/2021/0002326/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-10-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΥΚΑ Όνομα ΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΦΕΪΖΙ, γεν. 
12-03-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9957/2021/0002271/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-02-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΣΑΝ, όνομα ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ, όν. πατρός 
ΤΖΑΜΙΛ, γεν. 03-09-1986 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, στο πρό-
σωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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