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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.25541/2022/0002515/
05-09-2022 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) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’  248), γίνεται δεκτή η 
από 22-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Όνομα ΗΡΑΚΛΗΣ Όν. πατρός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. 09-09-1971 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.31484/2022/0002560/
07-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν .3284/2004, Α’ 217) όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 38 του 
ν. 4873/2021 (Α΄ 248), γίνεται δεκτή η από 22-02-2022 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΙΖΟΣ Όνομα ΛΟΙΖΟΣ Όν. πατρός ΣΑΒΒΑΣ, 
γεν. 02-05-1955 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31464/2022/0002525/
05-09-2022 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) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
από 03-02-2022 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΕΙΡΗΝΙΩΤΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΠΑΝΙΚΟΣ, γεν. 19-06-1986 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπό στοιχεία Φ.30991/2022/0003008/05-
09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το 
άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 
26-05-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
Όν. πατρός ΜΑΡΙΟΣ, γεν. 02-01-1998 στην ΕΛΛΑΔΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.31518/2022/0004206/
05-09-2022 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) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
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από 21-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΛΟΥΡΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΙΣΑΑΚ, γεν. 13-12-1950 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.31540/2022/0004449/
05-09-2022 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) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
από 29-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Όνομα ΝΙΚΗ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 13-08-1958 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.31520/2022/0004179/
05-09-2022 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) όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
από 21-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ Όν. πατρός 
ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 02-09-1948 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.30592/2022/0001767/
05-09-2022 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 20-01-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΣΙ (GUSHI) 
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ 
(AGRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A501942, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21721/2022/0001444/
05-09-2022 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 23-03-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ) 
ΠΟΥΣΚΕΛΙΝ (PUSHKELIN) ον. πατρός ΠΙΛΟ (PILO), κατόχου 

του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A403992, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-
02-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31273/2022/0002018/
05-09-2022 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 09-09-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΩΤΟΣ (ZOTO) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ 
(KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A390518, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-1991 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.30987/2022/0002803/
05-09-2022 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 08-11-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΡΕ (BARE) 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO) ον. πατρός ΓΚΟΡΙ (GORI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A332116, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-12-1968 και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.

Με εντολή Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5301/2022/0000820/
26-09-2022 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 07-06-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΧΕΛΜΠΙΓΚ (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 
ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ (πατρώνυμο) ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΟΤΤΟ ΑΛΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 11-08-1964, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5339/2022/0000871/
26-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 05-09-2022 αίτημα του (επώνυμο) 
ΛΕΧΥ (όνομα) ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΤΖΕΪΜΣ (πατρώνυμο) ΤΖΕΪΜΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
08-08-1972, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5337/2022/0000825/
19-09-2022 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 01-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 01-06-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ (LIKOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ (LIKOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (BESJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5338/2022/0000826/

19-09-2022 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 01-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 01-06-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ (LIKOLLARI) (κύριο 
όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ (LIKOLLARI) (κύριο 
όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (BESJANA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)
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.2922/2022/0001485/ΑΚ/
03-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου 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 07-07-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-06-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 11-06-
2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2155/28-06-2022 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
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.2917/2022/0001018/ΑΚ/
30-09-2022 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 04-07-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-05-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
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εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 08-10-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (BAJRAKTARI) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑΚ (FLUTURAK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (BAJRAKTARI) (κύ-

ριο όνομα) ΓΙΟΡΙΝΤΑ (JORIDA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(8)
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.2899/2022/0001474/ΑΚ/
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 13-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΡΙΝΑ ΑΝΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 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 29-11-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 
ΑΡΤΕΪΝΑ (ARTEINA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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.2903/2022/0001438/ΑΚ/
30-09-2022 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 04-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΡΤΖΙΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 05-12-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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