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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5052/2022/0002560/
14-06-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 
11-05-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΥΡΤΣΙΕΒ (όνο-
μα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΙΟΡΝΤΑΜ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 06-10-1987, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3833/2021/0000189/
02-06-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 
15-04-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΧΟΝΤΟ (όνομα) ΟΥΕΣΛΙ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΝΤΟ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 
03-07-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(3)
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.1756/2022/0000326/
15-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-03-2022 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ 
(επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
11-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 412/18-03-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1764/2022/0000344/
15-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217), γίνεται δεκτή η από 16-05-2022 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΜΑΚΣΙΝ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΤ, 
που γεννήθηκε στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 12-10-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 12-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 531/21-
02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου 
Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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.1766/2022/0000275/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
18-05-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-11-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 20-12-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) ΑΡΙ-

ΕΤ (ARJET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1400/2022/0000613/ΑΚ/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης  Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας Βορείου Αιγαίου, 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 17-10-2017 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΟΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9777/2022/0000496/
24-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 21-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΩΝΗ Όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όν. πατρός 
ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν. 02-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10952/2022/0000668/
25-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23-03-2021 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΑΤΡΑ Όνομα ΚΕΛΜΕΝΤ Όν. πατρός ΑΛΙ, γεν. 
20-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10991/2022/0000517/
24-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06-07-2021 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΤΑΛΗ Όνομα ΕΡΙΕΤΑ Όν. πατρός ΙΣΜΑ-
ΗΛ, γεν. 07-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 2673/2022/0000362/
08-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 17-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΝΤΙΚ Όνομα ΑΛΙΣΑ Όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙ, 
γεν. 09-02-1984 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποί-
ας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2679/2022/0000366/
08-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 11-05-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΣΑΡΙ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός ΑΛΙ, 
γεν. 26-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.990/2022/0000050/
25-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-09-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΣΗ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΧΑΡΟΥΝ, 
γεν. 05-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5016/2022/0000327/
03-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 01-02-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ (όνομα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ την 
08-02-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(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.4980/2022/0000896/
06-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 21-12-2021 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 14971/08-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5026/2022/0000888/
06-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 03-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΡΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1682/16-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5056/2022/0000893/
06-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 19-05-2022 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33614 Τεύχος B’ 3377/01.07.2022

δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΙΓΚΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-02-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 5611/12-05-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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