
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-
μο) ΚΙΟΥΧΚΙΟΥΝΕΝ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΕΞΙΟΣ (μητρώνυμο) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ.

3 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς, ΜΗΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MISHO 
JANI).

4 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς , ΚΑΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ (KARALI 
SOFIA).

5 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς, ΔΑΜΑΪ ΑΝΤΕΛΙΝΑ (DHAMAJ 
ADELINA).

6 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΖΕΡΟΥΝΙΑΝ ΡΑΦΙ-ΜΑ-
ΝΟΥΚ (ZERUNYAN RAFI MANUK).

7 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.137153/2022/0000669/
23-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 

Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 2174/02-11-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 08-03-2019 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του υπ’ αρ. 23/18-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή 
η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΓΚΟΥΡΤΣΕΒΑ Όνομα ΣΙΝΚΑ Όν. πατρός 
ΙΟΣΙΦ, γεν. 03-12-1968 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.204517/2022/0000691/
23-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 2171/14-09-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 21-10-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του υπ’ αρ. 23/14-07-2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 30- 08-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙΟΥ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΠΑΛΙ, 
γεν. 21-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.146806/2022/0000686/
23-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δι-
ατάξεις του ν.  3838/2010 (Α’  49) και της παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν.  3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 6/
18-04-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
18-05-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΣΟΥΕΟΥΝΥΑΝΕ Όνομα ΣΕΚΑΜΠΕ 
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ Όν. πατρός ΝΤΑΝΙΕΛ, γεν. 05-10-1957 στη 
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 4. Με την υπό στοιχεία Φ.205642/2022/0000968/
22-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 2176/23-11-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 29-12-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του υπ’ αρ. 52/18-07-2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 03-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΦΑ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΛΙΜ, γεν. 
22-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-

μο) ΚΙΟΥΧΚΙΟΥΝΕΝ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυ-

μο) ΑΛΕΞΙΟΣ (μητρώνυμο) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ.220790/978/22-2-2022 από-
φαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3731/2008, 
ύστερα από την κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 ΚΕΙ, γνώ-
μη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2182/10-01-2022 Συνεδρίας 
του, γνωμοδότησε ομόφωνα να κηρυχθεί έκπτωτος 
της ελληνικής ιθαγένειας ο (επώνυμο) ΚΙΟΥΧΚΙΟΥΝΕΝ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΙΟΣ (μητρώνυμο) 
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΜΗΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(MISHO JANI).

Με την υπό στοιχεία Φ.135365/2017/0001245/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται 
η υπό στοιχεία Φ.135365/15298/05-07-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής 
Συνοχής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β΄ 1859), περί κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  του ομογενούς 
MISHO (ΜΗΣΙΟΣ) JANI (ΙΩΑΝΝΗΣ) του VASIL (ΒΑΣΙΛΗΣ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-1974, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς , ΚΑΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ (KARALI 
SOFIA).

Με την υπό στοιχεία Φ.144346/2018/0009689/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η υπό στοιχεία Φ.144346/2014/0025668/13-02-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 739), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τα άρθρα 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  
της ομογενούς KARALI (ΚΑΡΑΛΗ) SOFIA (ΣΟΦΙΑ) του 
THANAS (ΘΑΝΑΣΗΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-08-1924 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς, ΔΑΜΑΪ ΑΝΤΕΛΙΝΑ 
(DHAMAJ ADELINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.213586/2021/0010709/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η υπό στοιχεία Φ.213586/2020/0002206/14-05-2020 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2609), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τα άρθρα 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
της ομογενούς DHAMAJ (ΔΑΜΑΪ) ADELINA (ΑΝΤΕΛΙ-
ΝΑ) του ILIA (ΗΛΙΑ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-09-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(6)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΖΕΡΟΥΝΙΑΝ ΡΑΦΙ-ΜΑ-
ΝΟΥΚ (ZERUNYAN RAFI MANUK).

Με την υπό στοιχεία Φ.214814/2020/0013082/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
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σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η υπό στοιχεία Φ.214814/2018/0027782/18-12-2018 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5980), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τα άρθρα 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, 
Α’  217), του ομογενούς ZERUNYAN (ΖΕΡΟΥΝΙΑΝ) 
RAFI MANUK (ΡΑΦΙ-ΜΑΝΟΥΚ) του MERGELIYAS 
(ΜΕΡΓΚΕΛΙΑΣ) που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
05-03-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52948/2022/0000106/
24-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-09-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΙΩΛΛΟΣ 
(XHOLLO) ΗΡΑΚΛΗΣ (IRAKLI) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ 
(MIHAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A494053, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1967 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.52778/2021/0007671/
24-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 23-06-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ 
(BINJAKU) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER) ον. πατρός ΜΙΤΙ 
(MITI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A411974, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-1981 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.50909/2022/0000262/
24-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 09-10-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΑΝΟΣ (THANO) 
ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON) ον. πατρός ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A494965, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-04-1969 και κατοικεί στον Δήμο ΦΥΛΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(8)
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.4201/2022/0000009/
21-02-2022 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 10-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 25-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΙΡΕΝΑ (IRENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4212/2022/0000011/

24-02-2022 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 22-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟ-
ΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 13-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4218/2022/0000014/

24-02-2022 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 28-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΣΑΧΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙ-
ΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2014 και 
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κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 08-06-2003 και η μητέρα της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΥ (SHAHU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΥ (SHAHU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)

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.6415/2022/0000130/
21-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 23-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΟΥΣΑΪ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣ-
ΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-2003 και 
κατοικεί στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την αριθ. 9323 π.ε. / 03-01-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(10)
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.40488/2022/0000194/
24-02-2022 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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΡΓΚΟ (επώνυμο) ΛΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥ-
ΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 16-12-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 12-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙΑ (LULJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙΑ (LULJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40492/2022/0000234/

24-02-2022 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 07-02-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΙΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΜΙΧΑΪ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΤΣΙΑΝ-ΑΟΥΡΕΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
στις 27-03-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, 
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 03-03-2008
και κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΪ (MIHAI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΤΣΙΑΝ-ΑΟΥΡΕΛΙΑΝ (LUCIAN-AURELIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΪ (MIHAI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΙΝΑ-ΛΙΛΑΝΑ (IRINA-LILIANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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