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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.103324/2022/0005512/ 
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 25-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΣΑΦΙ Όνομα ΕΟΥΓΚΕΝ Όν. πατρός ΚΕΜΑΛ, 
γεν. 15-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.107081/2022/000728
9/14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 

γίνεται δεκτή η από 01-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΚΟ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 08-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, γιαστο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.108130/2022/0006547/ 
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 10-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΟΒΕΣΙ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΣΕΖΑΪ, 
γεν. 25-10-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.110335/2022/0001520/ 
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ Όν. πατρός 
ΣΑΜΠΕΪΝΤΙΝ, γεν. 03-02-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.98232/2017/0025642/ 
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-09-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΑΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΑΡΜΠΕΝ, 
γεν. 21-07-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123505/2022/0007741/ 
17-10-2022 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), γίνεται δεκτή η από 01-07-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΟΡΓΚΕ Όνομα ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑΝΑ 
Όν. πατρός ΤΖΙΤΖΙ, γεν. 17-11-1980 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123009/2022/0006760/ 
14-10-2022 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), και μετά το 23/10-12-2020 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 19-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΜΕ Όνομα ΥΛΛΙ Όν. πατρός ΑΛΙ, γεν. 
12-10-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.121342/2022/0003018/ 
14-10-2022 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), γίνεται δεκτή η από 25-02-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΗ Όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Όν. πατρός ΦΑΤΛΗ, 
γεν. 03-06-1974 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

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.147037/2022/0008991/ 
27-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 8/05-02-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 25-10- 2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΧΜΟΥΝΤ Όνομα ΧΑΛΙΝΤ Όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ, γεν. 08-12-1972 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.108040/2022/0002717/ 
14-11-2022 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 17-10-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΑΜΗΛΟΣ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 28-02-1961, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 εδ.α’ του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.119658/2019/0008935/ 
14-11-2022 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 07-03-2012 αίτημα του γονέα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΧΑΟΥΑΤΗ (όνομα) 
ΟΛΙΒΙΑ (πατρώνυμο) ΝΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΙ-
ΓΥΠΤΟ την 03-11-2004, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ.1 το άρθρο 
1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.119659/2019/0008936/ 
14-11-2022 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 07-03-2012αίτημα του γονέα του 
ανήλικου (επώνυμο) ΚΑΧΑΟΥΑΤΗ (όνομα) ΧΑΛΕΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΝΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟ την 
27-09-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.113740/2022/0006771/ 
14-10-2022 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), γίνεται δεκτή η από 22-02-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΑΡΤΟΒΙΑΝ Όνομα ΝΑΣΕΡ Όν. πατρός 
ΚΑΛΙΝΤ, γεν. 22-05-1973 στο ΙΡΑΝ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.121073/2022/0004902/ 
14-10-2022 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), γίνεται δεκτή η από 16-01-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΣΑ Όνομα ΣΑΚΕΡ Όν. πατρός ΜΟΥΣΣΑ, 
γεν. 09-06-1981 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.118371/2022/0005169/ 
14-10-2022 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), γίνεται δεκτή η από 26-02-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ Όνομα ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ Όν. πατρός 
ΜΠΑΤΖΟΥΛ, γεν. 15-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.107697/2022/0005518/ 
14-10-2022 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), γίνεται δεκτή η από 06-12-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΚΙΟ Όνομα ΦΕΪΜ Όν. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ, 
γεν. 21-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.100482/2022/0001070
/14-10-2022 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 19-01-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΦΙΑ Όνομα ΑΓΓΕΛΑ Όν. πατρός ΠΑΣΚΟ, 
γεν. 29-06-1984 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

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9760/2022/0002947/ 

11-11-2022 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 08-01-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΟΡΜΠΙ (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ (BELLSIKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙ (BLEDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ (BELLSIKU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10532/2022/0002935/ 

11-11-2022 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 07-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ (πατρώνυμο) 
ΧΑΡΙΛΛΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 16-06-2009 και κατέχει άδεια δια-
μονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ (THEODHORI) (κύριο 

όνομα) ΧΑΡΙΛΛΑ (HARILLA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ (THEODHORI) (κύριο 

όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.10534/2022/0002946/ 

10-11-2022 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 09-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΟΣ (επώνυμο) ΙΜΠΟ (πατρώνυμο) 
ΤΡΥΦΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-2016 
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-12-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΠΟ (IBO) (κύριο όνομα) ΤΡΥΦΩΝ 

(TRIFON).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΠΟ (IBO) (κύριο όνομα) 
ΤΑΤΓΙΑΝΑ (TATJANA).

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.10524/2022/0002913/ 
10-11-2022 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 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 03-11-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡ-
ΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2006 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 

Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/7384 / 25-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.10515/2022/0002849/ 
07-11-2022 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 20-10-2022 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΟΓΙΑΣ 
(όνομα) Α Κ Ο (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2022, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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