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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.111341/2017/0021497/
23.9.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 02.06.2017 αίτημα της (επώνυμο) 
ΑΚΟΥΝΗΣ (όνομα) ΙΓΙΑΡ (πατρώνυμο) ΝΙΣΗΜ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 10.05.1997, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.111342/2017/0021499/
23.9.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 02.06.2017 αίτημα της (επώνυμο) 
ΑΚΟΥΝΗΣ (όνομα) ΝΟΦΑΡ (πατρώνυμο) ΝΙΣΗΜ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 23.11.1999, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.111343/2017/0021501/
23.9.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 02.06.2017 αίτημα του (επώνυμο) 
ΑΚΟΥΝΗΣ (όνομα) ΕΪΛΟΝ (πατρώνυμο) ΝΙΣΗΜ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 06.03.2003, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.103094/2022/0002309/
27.9.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 18.03.2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΑΛΔΕΡΟΝ (όνομα) ΡΑΧΑΜΙΜ (πατρώνυμο) ΣΙΑΛΩΜ, 
που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 22.05.1954, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την περ. α΄ του άρθρου 14 του α.ν. 1856.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.120857/2022/0007252/
28.09.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 04.12.2019 αίτημα του γονέα της 
ανήλικης (επώνυμο) ΣΙΝΗ (όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΙΑ 
(πατρώνυμο) ΦΑΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 14.06.2014, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
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.5770/2022/0001193/
04.10.2022 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 09.06.2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΑ-
ΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17.10.2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 22.08.2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (CAKALLI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (CAKALLI) (κύριο 

όνομα) ΒΕΡΑ (VERA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5791/2022/0001544/
04.10.2022 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 06.07.2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΕΛΙΟΝ (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡ-
ΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16.05.2015 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-

τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01.08.2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΓΓΕΛΗ (VANGJELI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΓΓΕΛΗ (VANGJELI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5795/2022/0001566/
04.10.2022 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 11.07.2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛ-
ΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.07.2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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 10.12.2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΝΤΕΤ (VALDET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5798/2022/0001843/
04.10.2022 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 15.07.2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07.01.2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 25.10.2005 και κατέ-
χει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5824/2022/0001992/
04.10.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26.09.2022 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙΤ 
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(επώνυμο) ΚΑΛΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.08.2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 30.10.2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑ (KALA) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΜΙΛ (QAMIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑ (KALA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.5825/2022/0002007/
04.10.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27.09.2022 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΟ 
(επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΡΝΟΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.07.2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 21.05.2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (BAKU) (κύριο όνομα) 

ΕΡΝΟΡ (ERNOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥ (BAKU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΕΡΤΑ (ENERTA).

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

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.5845/2022/0001720/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 24.06.2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.11.2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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.20.4/3359/22.06.2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5849/2022/0001890/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 04.07.2022 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΓΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11.06.2007 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30.06.2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/3345/30.06.2022 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5853/2022/0001900/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 07.07.2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΜΑΝΟΛΑΪ (πατρώνυμο) ΣΩ-
ΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03. 08.2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30.06.2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/2940/28.06.2022 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5861/2022/0002031/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας.Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 14.07.2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΤΣΙΑΚΡΙΓΚΙΝΑ ΜΟΥΡΑΤ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 17.04.2007 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 30.06.2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3913/13.07.2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.5848/2022/0001729/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 01.07.2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΒΡΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22.03.2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30.06.2022, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/3369/30.06.2022 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.5833/2022/0001468/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 06.06.2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚ (επώνυμο) ΖΕΦΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.08. 2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 30.06.2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/2710/03.06.2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5834/2022/0001564/
29.09.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 09.06.2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΛΙΠΑ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.12.2004 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30.06.2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/843/03.03.2022 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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