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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.618/2022/0014263/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, 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 22-06-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΡΑΤΖ 
(επώνυμο) ΣΑΡΜΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΟ, που γεννήθηκε 

στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 13-03-2002 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. 7920/28/01-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3698/2022/0010858/ 
18-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 02-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΔΗΜΑΣ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) 
ΦΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-1994 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
3495/33/09-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6481/2022/0007443/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 27-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1984 και κατοικεί στον Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς 
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2004, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9220/10/14-06-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΜΑΡΙΟ 
ΜΟΥΤΣΟ σε ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΣ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(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.3822/2022/0012530/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 23-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΑΣΤΑΣ (όνομα) ΗΒΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛΑΚΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1988 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 30-06-2007, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20370/ 
28/09-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6581/2022/0007566/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 26-03-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΚΙ (όνομα) ΙΓΚΛΙ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-1994 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3025/23/28-02-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

(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.4027/2022/0014800/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 27-06-2018 δήλωση - αίτηση της αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (όνομα) ΦΕΪΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-11-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
04-07-2014 από ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2264/2022/0008802/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 31-07-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΝΤΡΙΣ (όνομα) ΣΑΑΝΤ ΧΙΣΑΜ (πατρώνυμο) 
ΜΩΧΑΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-1991 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8160/26/ 
26-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1151/2022/0015335/ 07-09-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή 
η από 12-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-11-1991 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 19780/22/07-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3998/2022/0012952/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
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δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 22-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΛΙΜΑΝ 
(όνομα) ΧΕΡΑ (μητρώνυμο) ΦΕΛΙΠΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18590/20/01-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3236/2022/0015210/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου 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 14-02-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΤΣΕ 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13810/18/22-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.4023/2022/0013007/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 27-06-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-09-1985 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2004, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9090/8/ 
18-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.4075/2022/0013050/ 
07-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 14-06-2018 
δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΙΤΖΑ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΤΡΥΦΩΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-02-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7270/21/15-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5958/2022/0000022/ 
30-08-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης 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 
10-09-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΟΥΛΑΣ (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 04-06-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10330/2022/0001593/ 
14-09-2022 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 10-11-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΤΜΙΡΕ (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (KOKUJA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (KOKUJA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10376/2022/0001393/ 

14-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
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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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 16-06-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-09-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΦΡΙΜ (DEFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ (COLLAKU) (κύριο 

όνομα) ΛΑΒΝΤΙΓΙΕ (LAVDIJE).

Με εντολή Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.10414/2022/0001863/ 
13-09-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 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 
30-06-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΛΣΑΤΟΥ (όνομα) ΘΑΛΑΣΣΙΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 13-08-2010, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.10363/2022/0001500/ 
12-09-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
03-06-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΕΜΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-08-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/6655/06-10-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3322/2020/0000216/ 
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
18-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΜΠΑΚΟΥ, όνομα ΜΥΖΕΓΕΝ, όν. πατρός 
ΝΟΥΡΙ, γεν. 10-02-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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