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 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.1402/2022/0005144/
23-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 10-10-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώ-
νυμο) ΣΟΥΛΚΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12840/11/12-09-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3214/2022/0003390/
15-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 17-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19720/5/15-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3273/2022/0004951/
23-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 21-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΖΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1612/10/02-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5541/2021/0009634/
23-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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εύθυνσης 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 08-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΗ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 615/17/16-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4227/2022/0001243/
01-04-2022 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 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 15-10-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΛΑΚΗ Όνομα ΜΑΡΤΑ Όν. πατρός 
ΣΡΜΠΙΣΛΑΒ, γεν. 21-03-1975 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4228/2022/0001145/
01-04-2022 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 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 10-12-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΡΙΚΗ Όνομα ΟΔΥΣΣΕΑΣ Όν. πατρός 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, γεν. 04-10-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4423/2022/0000171/
01-04-2022 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 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 11-07-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΣΑΝ Όνομα ΝΑΖΜΙ Όν. πατρός ΦΑΟΥΖΙ, 
γεν. 29-03-1981 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4417/2022/0001146/
01-04-2022 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 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 22-01-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός ΣΕΡΙΦ, 
γεν. 03-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4768/2021/0009308/
29-03-2022 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 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 13-11-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΤΑΝΤΙΝ Όνομα ΟΥΑΛΑ Όν. πατρός 
ΣΑΚΕΡ, γεν. 18-06-1985 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4295/2022/0001964/
13-04-2022 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), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν. 4873/2021 (Α΄ 248), γίνεται δεκτή η από 17-06-2021 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΗΡΙΟΥ Όνομα ΣΩΤΗΡΗΣ Όν. πατρός 
ΞΕΝΙΟΣ, γεν. 20-12-1986 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4599/2022/0001959/
13-04-2022 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), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν. 4873/2021(Α΄ 248), γίνεται δεκτή η από 08-01-2020 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΒΡΙΗΛ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, 
γεν. 03-07-1984 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4825/2022/0001492/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν. 4873/2021(Α΄ 248), γίνεται δεκτή η από 23-12- 2021 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΛΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όν. πατρός ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, γεν. 17-04-1955 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4839/2022/0001495/
28-03-2022 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) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν. 4873/2021 (Α΄ 248), γίνεται δεκτή η από 04-01-2022 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΕΟΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, γεν. 10-08-1944 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4787/2022/0001195/
13-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 05-10-2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΙΤΟΥΣ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑ-
ΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ την 18-03-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3306/2022/0000676/
13-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και αφού έλαβε 

υπόψη την από 31-10-2017 γνωμοδότηση της Τριμε-
λούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του Γενικού Προ-
ξενείου της Ελλάδας στη Μόσχα Ρωσίας της παρ. 2  του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), που διατυπώθηκε 
στο από 31-10-2017 πρακτικό, και την από 20-11-2018 
γνωμοδότηση της Α’ Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), που διατυπώθηκε 
στο υπ’αρ. 41/20-11-2018 Πρακτικό (Προξενικοί), γίνεται 
δεκτή η από 29-07-2015 αίτηση του ομογενούς με στοι-
χεία (όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΤΟΥΡΟΒ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΪ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
22- 12-1977 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΣΟΥΚΤΟΥΡΟΒ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΟΥΚΤΟΥΡΙΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3821/2022/0001517/
07-04-2022 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 13-04-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΒΝΤΑΡΗ 
(LAVDARI) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) ον. πατρός ΦΩΤΗ 
(FOTI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A564156, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3867/2022/0001518/
07-04-2022 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 13-04-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΒΝΤΑΡΗ 
(LAVDARI) ΕΥΑΝΘΗ (EVANTHI) ον. πατρός ΠΕΤΡΑΚΗ 
(PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A564160, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1971 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4406/2022/0001172/
07-04-2022 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 28-11-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΡΗ 
(CURI) ΑΙΜΙΛΙΑΝ (EMILIAN) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A564281, που γεννήθηκε στην 
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ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10- 1978 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α
Η Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτογράφησης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(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.18363/2020/0000213/
29-03-2022 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-02-
2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΟ (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΚΛΕΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-07-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
26- 04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΝΙ (HARUNI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΑΝΤ (KLEANT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΝΙ (HARUNI) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΙΟΝΑ (ELIONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18425/2020/0000982/

29-03-2022 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 31-08-2020 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΛΟΪΖΑ (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2012 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 01-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.17368/2021/0001384/
29-03-2022 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 19-02-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΛΑΚΟΥ 
(COLLAKU) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD) ον. πατρός ΜΠΑΣ-
ΚΙΜ (BASHKIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A468748, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-05-1981 και κατοικεί στον 
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.15895/2021/0001737/08-06-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄3531) διορθώνεται 
το όνομα:

από το λανθασμένο: «ΝΙΚΟΛΕΤΑ»
στο ορθό: «ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ».
και το πατρώνυμο από το λανθασμένο: «ΕΡΝΕΣΤ»
στο ορθό «ΕΡΝΕΣΤ ΤΣΑΚΣ». 

 (Υπουργείου Εσωτερικών - Β΄ Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)  

Ι

(11)
   Στην υπό στοιχεία Φ.4114/2021/0001113/15-03-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1676), 
στη σελίδα 16942, στη στήλη Α, στο τμήμα 7, στην 
παράγραφο 2, στο στίχο 21 εκ των άνω διορθώνεται 
ο Δήμος διαμονής 

από το λανθασμένο:   «ΧΑΝΙΩΝ»
στο ορθό: «ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020122004220004*


		2022-04-21T11:24:23+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




