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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.28053/2022/0003371/
30-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
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 08-02-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 

στοιχεία (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΣΑΣ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 25-07-2016, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα 
δημοτολόγια του Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
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.2508/2022/0000674/
27-09-2022 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 15-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΣΕΡΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΙΡΑΚΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 19-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΝΤΑΡΙ (SERDARI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΑΚΛΙ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΝΤΑΡΙ (SERDARI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
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.1335/2022/0000434/
27-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 19-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΚΙΟΥ (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
3636/11-04-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1306/2022/0000140/
27-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το 
από 16-11-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΪΔΙΝΑΣ (όνο-
μα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-1998, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
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.1332/2022/0000410/
27-09-2022 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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 12-09-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΕΣ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΡΖΕΣΤΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 14-11-2005 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΖΕΣΤΑ (BERZESHTA) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΖΕΣΤΑ (BERZESHTA) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΣΑ (ANISA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1334/2022/0000428/

27-09-2022 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 19-09-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο) ΚΟΜΠΟ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 02-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΜΠΟ (COBO) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΜΠΟ (COBO) (κύριο όνομα) 

ΟΥΛΙΑΝΑ (ULJANA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9209/2022/0000454/
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5-8  του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
23-06-2020 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΡΡΑ όνομα ΑΣΤΡΙΤ όν. πατρός ΑΣΚΕΡΙ, γεν. 
22-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.9169/2022/0000599/
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5-8  του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 20-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΚΟ όνομα ΑΡΜΙΝΤΑ όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 10-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8662/2022/0000361/
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5-8  του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 04-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΓΙΚΟΒΙΤΣ όνομα ΜΑΓΙΑ όν. πατρός 
ΤΖΟΡΤΖΕ, γεν. 26-03-1984 στην ΣΕΡΒΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8498/2022/0000463/
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5-8  του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 08-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΛΕΖΙΤΣ όνομα ΜΠΟΓΙΑΝΑ όν. πατρός 
ΝΕΝΑΝΤ, γεν. 03-02-1980 στην ΣΕΡΒΙΑ, στο πρόσω-
πο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα-
γένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.9117/2022/0000423/
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5-8  του Κώδικα της 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 25-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ όνομα ΝΕΟΛΑ όν. πατρός 
ΚΑΝΤΡΙ, γεν. 08-09-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.8352/2022/0000394/
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5-8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 05-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΝΚΟΥ όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ όν. πατρός 
ΚΟΥΪΤΙΜ, γεν. 29-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(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.2788/2022/0000476/
27-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 19-11-2021 δήλωση - αίτη-
ση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΑΝΕΒΥΤΣ 
(όνομα) ΑΛΕΒΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΚΣΑΝΤΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 25-11-1995 και κατοικεί 
στον Δήμο ΖΑΧΑΡΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 27-09-2019 από τη Φιλοσοφική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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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.2766/2022/0000472/
27-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
08-11-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πα-

τρώνυμο) ΠΡΟΛΕΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/5747 / 12-07-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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