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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3489/2022/0000625/ 
27-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 
27-06-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΝΕΟΦΥΤΟΣ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ την 16-12-2020, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(2)
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.2926/2022/0000239/ 
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-05-2022 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΝΤΕΛΙΟΥ (όνομα) ΑΦΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ21.1/4390/08-04-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2405/2022/0000180/ 
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 09-09-2015 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ (όνομα) ΣΑΣΟΥΝ (πατρώνυμο) ΜΑ-
ΚΙΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 21-09-1993 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/8727-1/21-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2927/2022/0000223/ 
06-06-2022 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), γίνεται δεκτή η από 27-01-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΝΔΥΝΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΛΟΪΖΟΣ, 
γεν. 04-04-1989 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2929/2022/0000215/06-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 23-03-2022 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΝΤΕΛΙΜΠΑΛΤΟΒΑ (όνομα) ΙΝΕΣΣΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 29-11-1982, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το εδάφιο πρώτο του άρθρου 1 του ν.δ. 
3370/1955.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2922/2022/0000257/06-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 19-04-2022 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
(όνομα) ΣΑΒΒΑΣ (πατρώνυμο) ΣΑΒΒΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 16-07-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2923/2022/0000172/
06-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 19-04-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πατρώνυμο) ΣΑΒ-
ΒΑΣ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 23-02-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2924/2022/0000173/ 
06-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 19-04-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (όνομα) ΜΑΤΘΑΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΑΒ-
ΒΑΣ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 02-01-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2821/2021/0000496/02-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 17-07-2020 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΙΣΕΕΒΑ Όνομα ΕΙΡΗΝΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, γεν. 22-06-1984 στην ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2822/2022/0000123/ 
08-06-2022 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 11-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ Όνομα ΖΑΡΟΥΙ Όν. πατρός 
ΣΑΒΑΡΣ, γεν. 02-08-1986 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.21526/2020/0000795/ 
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
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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 28-09-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 31-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ (GJONAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΣΤ (ERVIST).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ (GJONAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21528/2020/0000819/ 

21-06-2022 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 30-09-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΖΑΪΜ (επώνυμο) ΦΕΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΙΝΤΡΙΖ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2012 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 31-12-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΑΤΙ (FERATI) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΡΙΖ (IDRIZ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΑΤΙ (FERATI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΝΤΕΡΑΤΑ (FEDERATA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21530/2020/0000830/ 

21-06-2022 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 02-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΗΟΧΗΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21533/2020/0000850/ 
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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), γί-
νεται δεκτή η από 12-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΕΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-
2012 και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτη-
ση 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 13-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.21534/2020/0000851/ 

21-06-2022 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 12-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2014 και κατοικεί 
στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 13-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.21553/2020/0001031/ 

21-06-2022 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 09-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΕΛΙΑ (επώνυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 12-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα) 
ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.21554/2020/0001101/ 
21-06-2022 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 28-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΣΑΡ (επώνυμο) ΦΑΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΧΕΡΙΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 28-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΣΚΑΪ (FASKAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΕΡΙΟΝ (HERJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΣΚΑΪ (FASKAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΡΙΕ (PERRIE).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.24117/2022/0000601/ 
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 20-09-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΧΟΝΔΡΟΥ (όνο-

μα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
09-11-1958, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο πρώτο του άρθρου 1 
του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.24271/2022/0000587/ 
16-06-2022 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 18-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΙΛΑΒΕΡ (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΣ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 20-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΣ (MEHMETAS) (κύριο 

όνομα) ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης  
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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