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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 
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νειας (Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219571/2022/0003057/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά την από 15-07-2020 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
15-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΠΟΥΛΗ Όνομα ΛΟΡΕΝΑ Όν. πατρός 
ΣΠΑΡΤΑΚ, γεν. 16-06-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.202811/2022/0003368/
13-05-2022 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 30-03-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 30- 03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΚΟΣ Όνομα ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όν. πατρός 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ, γεν. 18-10-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.211806/2022/0003374/
13-05-2022 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 31-08-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 31-08-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΥΚΟ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ, 
γεν. 24-10-1999 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219459/2022/0002992/
10-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 
15 παρ.1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 20-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΜΖΙΡΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΜΠΑ-
ΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 05-03-1966.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(4)
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.9893/2022/0001079/
13-05-2022 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 08-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (επώνυμο) ΣΤΑΝΤΣΕΒ (πατρώνυμο) 
ΡΑΝΤΟΣΤΙΝ ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-07-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-02-2003 
και κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΝΤΣΕΒ (STANCHEV) (κύριο 

όνομα) ΡΑΝΤΟΣΤΙΝ ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ (RADOSTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΝΟΒΑ (ALIANOVA) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΤΑ ΜΕΡΟΒΑ (ANITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9894/2022/0001078/

13-05-2022 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 08-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΟΥΖΙΝΤΑΡ (επώνυμο) ΣΤΑΝΤΣΕΒ (πατρώνυ-
μο) ΡΑΝΤΟΣΤΙΝ ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 01-07-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 

σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-02-2003 και κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής 
πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΝΤΣΕΒ (STANCHEV) (κύριο 

όνομα) ΡΑΝΤΟΣΤΙΝ ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ (RADOSTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΝΟΒΑ (ALIANOVA) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΤΑ ΜΕΡΟΒΑ (ANITA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
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.7623/2021/0001130/
18-05-2022 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 17-08-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΤΣΕΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 23-06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

μα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΛΛΙ (ZALLI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
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.10307/2022/0000846/
16-05-2022 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 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΡΙΝΙ (επώνυμο) ΣΑΤΣΜΑ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2015 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 25-09-2007 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΣΜΑ (SHACMA) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΜΙΛΙ (QAMILI) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΑ (IDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3732/2022/0000413/
09-05-2022 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), γίνεται δεκτή 
η από 12-10-2021 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΪΝΤΑΝ Όνομα ΜΟΝΙΡ Όν. πατρός ΝΟΥΑΪ-
ΣΕΡ, γεν. 08-10-1957 στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3573/2022/0000511/
05-05-2022 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), γίνεται δεκτή 
η από 09-03-2020 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΕΑ Όνομα ΙΟΝΟΥΤΣ- ΟΒΙΝΤΙΟΥ Όν. πα-
τρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 18-11-1983 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3585/2022/0000489/
05-05-2022 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), γίνεται δεκτή 
η από 18-06-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΤΣΗ Όνομα ΓΙΟΧΑΝΑ Όν. πατρός ΑΒΝΙ, 
γεν. 01-05-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1978/2022/0000074/
04-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 
08-02-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (όνο-
μα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 07-03-1956, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης της περ. α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2547/2022/0000277/
10-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής 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 02-06-2020 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΟΧΤΗΣ ΦΡΑΝΚΟ (όνομα) ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΑΓΚΝΑΓΚ (πα-
τρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στον ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
την 22-09-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1079/2021/0000210/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 19-10-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΠΟΜΟΝΗ-ΣΝΙΔΑΝΚΟ (όνομα) 
ΜΑΡΘΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στον 
ΚΑΝΑΔΑΣ την 27-11-1971, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της περ. γ΄ του 
άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1098/2022/0000068/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 17-02-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΑΝΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕ-
ΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 27-05-1981, για την απόκτηση της ελ-
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ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της περ. α΄ 
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(11)
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.1103/2022/0000136/
12-05-2022 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 06-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-03- 2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 17-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (KACELI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΛΑΒΕΡ (DYLAVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΙ (KACELI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA)

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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.4216/2021/0001966/
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 27-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2015 
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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-12-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΙ (POLISI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΣΙ (POLISI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9173/2022/0000761/
17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται δεκτό το από 07-12-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΧΙΜΕΝΕΖ (όνομα) ΓΡΕΓΟΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙ-
ΤΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 28-09-1973, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 
2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(14)
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.2868/2022/0000013/
21-04-2022 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 18-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΧΑΒΑ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12- 01-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 08-02-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΑΪ (SHABANAJ) (κύριο 

όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΑΪ (SHABANAJ) (κύριο 

όνομα) ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣΑ (PELLUMBESHA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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