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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.216462/2022/0006224/
30-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 17-12-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 17-12-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΗ Όνομα ΓΙΟΝΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 13-03-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221636/2022/0006980/
30-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά την 
από 07-02-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 31-01-2022 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΝ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός ΜΙΧΑ-
ΗΛ , γεν. 11-12-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού

Με την υπό στοιχεία Φ.220295/2022/0004153/
10-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά την 
από 26-11-2020 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
26-11-2020 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΧΕΖ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡ Όν. πατρός 
ΜΕΡΧΕΖ, γεν. 27-09-1969 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.208024/2022/0008382/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 30-03-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ (πατρώνυμο) 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 16-11-1968.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.220690/2022/0008267/
06-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 07-11-2006 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΛΑΝΤΑ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΕΒΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 11-05-1971 και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΧΑΤΖΙΕΒΑ 
σε ΧΑΤΖΙΑΔΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.221675/2022/0008308/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 05-01-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΒΙΤ (επώνυμο) ΧΟΥΧΟΥΑ (πατρώνυμο) ΤΕΝΓΚΗΖ που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 26-06-1989.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.222046/2022/0008361/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 07-06-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΕΛΑ (επώνυμο) ΑΝΤΟΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΗΣΑΡΙΩΝ 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 01-07-1954 και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΑΝΤΟΝΟΒΑ 
σε ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.221033/2022/0008377/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ.2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 14-11-2018 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ (πατρώνυμο) 
ΣΕΡΓΚΕΪ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 03-06-1997.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.207222/2022/0008386/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ.2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 28-01-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΑ-
ΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΣΠΡΟΥΤΣΚΟ (πατρώνυμο) ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 02-08-1976.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.221638/2022/0008380/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  

σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 03-10-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΤΕΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΕΒΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-11-1982.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.221639/2022/0008384/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ.2 του άρθρου 39 του ν. 
4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 20-12-2017 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΙΟΥΛΙΑ (επώνυμο) ΑΝΤΟΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 02-05-1980.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.221949/2022/0008381/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217)  
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 23-01-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΤΑΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΖΕΛΕΛΙΔΗ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 14-04-1983.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.222130/2022/0008299/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217)  σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 
39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 28-03-
2013 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΦΕΛΙΞ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 29-06-1973 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ σε ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220551/2022/0007364/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ. 
1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-03-2008 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΠΑΒΕΛ (επώνυμο) ΡΕΒΚΟ-ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ (πατρώνυμο) 
ΣΕΡΓΚΕΪ , που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 03-04-1980 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΠΑΒΕΛ ΡΕΒΚΟ-ΛΙΝΑΡΝΤΑΤΟ σε ΠΑΥΛΟΣ ΡΕΒΚΟ- 
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219958/2022/0008134/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ.1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-01-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΗ (πατρώνυ-
μο) ΙΒΑΝ που γεννήθηκε στην ΚΙΡΓΙΖΙΑ την 05-07-1968 
και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματός της 
από Αντζέλα σε Άντζελα.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34733/2022/0005214/
28-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 14-02-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΕΣΟΒΑ (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2020, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
της στον Δήμο Καλλιθέας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34551/2022/0001676/
28-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 05-04-2022 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΙΚΗΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΟΡ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ την 23-03-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον 
Δήμο Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34832/2022/0005154/
28-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 12-04-2022 αίτημα του γο-
νέα του ανήλικου (επώνυμο) ΚΑΡΡΗΣ (όνομα) ΜΑΞΙΜΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
27-11- 2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Πειραιά.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34835/2022/0005242/
28-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται 
δεκτό το από 12-04-2022 αίτημα του γονέα του ανήλι-
κου (επώνυμο) ΚΑΡΡΗΣ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 13-12-2006, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

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.7796/2022/0000393/
05-10-2022 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 01-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΛΟΡΙΣ (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΗ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 02-10-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΗ (HIDRI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΗ (HIDRI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΡΙΝΤΑ (KLORIDA).
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.7857/2022/0000820/
29-09-2022 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-06-
2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-01-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 02-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELIONA).

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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