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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4905/2022/0005464/ 03-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
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), γίνεται 
δεκτή η από 16-02-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΪΟΥΜΤΣΕΒΑ, Όνομα ΕΛΕΝΑ, Όν. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 19-07-1975 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5071/2022/0004603/ 03-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 19-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΤΣΟΛΛΙ, Όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ, Όν. πατρός 
ΡΕΜΖΙ, γεν. 25-10-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10371/2022/0002835/ 
01-11-2022 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 08-06-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΜΥΝΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΥΝΥΡ (MYNYR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10434/2022/0002031/ 

02-11-2022 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 11-08-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 01-04-2002 και κατέχει άδεια δια-
μονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΒΙΓΙΕ (SELVIJE).

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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.3816/2022/0001121/ 
01-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΣΟΥΕΛ (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 11-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα) 
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3818/2022/0001134/ 
01-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε 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 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2016 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 23-06-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΓΚΛΕΝΑ (ERIGLENA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.2690/2022/0000819/ 
25-10-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 
13-07-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΑ (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΓΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4981/20-06-2022 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2692/2022/0000820/ 
25-10-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 14-07-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΟ (επώνυμο) ΠΕΡΟ (πατρώνυμο) 
ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2005 
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και κατοικεί στον Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.43/5236 / 11-07-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.3813/2022/0001292/ 
01-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΣΙ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΒΟΙΟΥ, 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 υπ’ αρ. 4242/ 
04-07-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3814/2022/0001293/ 
01-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΤΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6103/20-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3815/2022/0001281/ 
01-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 20-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΚΙΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που 

γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 υπ’ αρ. 5693/ 
12-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3819/2022/0001283/ 
01-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 
27-09-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΦΗ (επώνυμο) ΝΤΕΜΕΛΛΑΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΝΓΚΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 6188/22-09-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4033/2019/0002883/ 07-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλο-
δαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17/10/2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπου 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΜΠΑΡΗ, Όνομα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ, Όν. πατρός 
ΛΑΖΑΡ, γεν. 05-06-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9205/2022/0001337/ 01-11-2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
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Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-04-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΚΑΠΙΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 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 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4338/18-04-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.4340/2022/0001828/31-10-2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δε-
κτή η από 12-07-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝ (επώνυμο) ΑΛΙΕΒ 
(πατρώνυμο) ΑΝΕΥ ΠΑΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ 
την 03-10-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7596/07-07-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.5427/2020/0002368/02-11-2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Κρήτης, 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 10-02-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΗ 
(όνομα) ΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΖΩΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1985 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/107/18-01-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02057581011220004*


		2022-11-10T14:08:45+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




