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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2666/2022/0000312/
19-05-2022 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 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το από 16-12-2021 πρακτικό της Τρι-
μελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 06-06-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΕΛΝΤΕΣΕΜΑΓΙΑΤ Όνομα ΜΠΕΤΕΛΧΕΜ 
Όν. πατρός ΤΑΝΤΕΣΣΕ, γεν. 29-01-1982 στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ, 
στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ου-
σιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6050/2022/0000302/
12-05-2022 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 και 6, 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το από 16-12-2021 πρακτικό της τρι-
μελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 28-06-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΖΑ Όνομα ΙΣΜΕΤΕ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ, 
γεν. 23-09-1978 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

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10851/2022/0000454/
05-05-2022 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
15-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΖΟ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΓΙΟΛΑ Όν. 
πατρός ΛΟΥΛΕΖΙΜ, γεν. 08-11-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9653/2022/0000481/
05-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
05-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΑΣΣΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ Όν. πατρός 
ΧΑΤΖΗ, γεν. 26-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.6841/2022/0000237/
12-05-2022 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 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 
217), γίνεται δεκτή η από 06-06-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΣΙ Όνομα ΓΚΙΟΡΓΚΙ Όν. πατρός ΓΚΙΟΡΓΚΙ, 
γεν. 23-03-1975 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής

Με την υπό στοιχεία Φ.5143/2022/0000243/
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) και μετά το 
39/13-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 13-03-2017 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΚΟΒΑ Όνομα ΣΝΕΖΑΝΚΑ Όν. πατρός 
ΤΣΑΝΙΟ, γεν. 05-01-1969 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5077/2021/0000726/
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 09-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΟΥΑΜΠΙ Όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΝΤΙΝ, γεν. 04-05-1969 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4153/2022/0000589/
16-05-2022 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 29-09-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΑΚΟΥ 
(DINAKU) ΣΑΡΑΝΤΟ (SARANDO) ον. πατρός ΤΟΝΤΙ 
(TODI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A304861, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1969 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
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.4107/2021/0001006/
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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-06-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΟΥΑΣΣΟΥΦ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΡΑΚΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-02-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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, 
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η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-01-2010 
και ο πατέρας της κατέχει ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΑΣΣΟΥΦ (WASSOUF) (κύριο 

όνομα) ΜΠΑΡΑΚΑΤ (BARAKAT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛ ΜΠΑΝΤΑΟΥΪ (EL BADAOUI) 

(κύριο όνομα) ΡΑΣΙΝΤΑ (RACHIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4108/2021/0001007/

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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-06-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΡΑΝΙΑ (επώνυμο) ΟΥΑΣΣΟΥΦ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΡΑΚΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-09-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 31-05-2011 
και κατέχει ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΑΣΣΟΥΦ (WASSOUF) (κύριο 

όνομα) ΜΠΑΡΑΚΑΤ (BARAKAT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛ ΜΠΑΝΤΑΟΥΪ (EL BADAOUI) 

(κύριο όνομα) ΡΑΣΙΝΤΑ (RACHIDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4235/2022/0000107/

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 20-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΦΕΙΜΙ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 25-07-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΙΜΙ (FEIMI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΜΙΛ (QAMIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΙΜΙ (FEIMI) (κύριο όνομα) 

ΧΕΡΟΪΝΑ (HEROINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4250/2022/0000186/

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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 

ΝΕΡΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2014 
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-01-2006 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΛΛΑΡΙ (QORLLARI) (κύριο 

όνομα) ΝΕΡΤΙΛ (NERTIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΛΛΑΡΙ (QORLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.4251/2022/0000202/

17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΚ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕ-
ΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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 31-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΑ (SKURA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΑ (SKURA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΙΜΕ (BESIME).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.4261/2022/0000252/

17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
28-02-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 08-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (HADRI) (κύριο όνομα) 

ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (HADRI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.4253/2022/0000206/

17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 
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άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-02-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΧΑΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΟΥΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2013 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 11-12-2002 και κατέχει δελτίο μόνιμης 
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΑ (HATA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΟΥΤ (DAUT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΑ (HATA) (κύριο όνομα) 

ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.4165/2021/0001632/
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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΖΙΦΛΕ (πατρώνυμο) 
ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2014 
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 25-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΦΛΕ (ZIFLE) (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΦΛΕ (ZIFLE) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4246/2022/0000220/

17-05-2022 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 08-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2014 

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 12-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΕΜΑΛ (QEMAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΕΣΑ (MBARESA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4247/2022/0000229/

17-05-2022 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 08-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΥΣΕΦ (επώνυμο) ΑΛ ΜΟΥΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΧΑΛΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2012 
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 10-07-2007 και κατέχει 
τίτλο διαμονής ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ν. 4636/2019.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛ ΜΟΥΤΖΑ (AL MOUJA) (κύριο 

όνομα) ΧΑΛΕΝΤ (KHALENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΓΑΝΕΜ (OUGHANEM) (κύριο 

όνομα) ΧΑΚΙΜΑ (HAKIMA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4248/2022/0000230/

17-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΙΝΑΝ (επώνυμο) ΑΛ ΜΟΥΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΧΑΛΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2015 
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 10-07-2007 και κατέχει 
τίτλο διαμονής ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ν. 4636/2019.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛ ΜΟΥΤΖΑ (AL MOUJA) (κύριο 

όνομα) ΧΑΛΕΝΤ (KHALED).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΓΑΝΕΜ (OUGHANEM) (κύριο 

όνομα) ΧΑΚΙΜΑ (HAKIMA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(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.18518/2021/0000784/
23-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δε-
κτή η από 07-07-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΤΑΦΑ 
(πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 25-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2470/02-06-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(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.3526/2022/0000139/
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 13-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 28-12-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (BICAKU) (κύριο όνο-

μα) ΧΑΣΙΜ (HASIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (BICAKU) (κύριο 

όνομα) ΤΕΦΤΑ (TEFTA).

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

Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3496/2022/0000149/
13-05-2022 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 03-09-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΤΣΗ (BOCI) 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ELEFTERI) ον. πατρός ΕΥΡΙΑΔΗ (EVRIADHI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A501667, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-07-1991 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3523/2022/0000105/
13-05-2022 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 08-03-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΤΑΥΡΟΥ (STAVRO) 
ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A484120, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-01-1985 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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*02028410706220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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