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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219196/2022/0009445/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-12-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΕΥΘΥΜΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΙΚΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΦΕΝΤΟΡ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 19-09-1954.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219452/2022/0009416/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
20-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (επώνυμο) ΑΜΑΝΑΤΟΒ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
26-07-1988 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονομα-
τεπωνυμικών του στοιχείων από «ΑΜΑΝΑΤΟΒ ΛΕΥΤΕΡ» 
σε «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ».

3. Με την υπό στοιχεία Φ.219524/2022/0009444/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
11-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΚΟΥΠΤΣΟΒΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
11-11-1958.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.220647/2022/0009427/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
30-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΡΙΕΒ 
(πατρώνυμο) ΤΡΙΟΝΤΟΦΙΛ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ 
την 11-12-1958 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των 
ονοματεπωνυμικών του στοιχείων από «ΝΤΙΜΙΤΡΙΕΒ 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ» σε «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220358/2022/0006848/ 
09-11-2022 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 27-06-
2008 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΜΗΚΟΛΑ (επώνυμο) ΝΤΙΟΜΣΙΝ (πατρώνυμο) 
ΟΛΕΞΑΝΤΡ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 01-07-
1972 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός του 
από ΜΗΚΟΛΑ σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220560/2022/0007901/ 
09-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 άρ-
θρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 
14-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΗ (πατρώνυμο) 
ΚΙΡΙΛΟ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 10-06-1979.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219191/2022/0009443/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 02-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΜΗΣ (επώνυμο) ΑΓΓΕΛΩΒ 
(πατρώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΪ που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 
22-09-1981 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
του από ΑΓΓΕΛΩΒ σε ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219265/2022/0009708/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
10 και 15 παρ.1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-12-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΗ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΩΡ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 17-08-1976.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.219418/2022/0009707/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
01-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΤΕΚΟΒΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΟΝΙΝΤ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 26-
05-1989 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονοματεπω-
νυμικών της στοιχείων από «ΤΣΑΝΤΕΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ» σε 
«ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ».

4. Με την υπό στοιχεία Φ.221285/2022/0009071/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 
1α, β, γ, του άρθρου 5, την παρ. 6 του άρθρου 7 και 
την παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
12-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 

στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΙΔΗ (πατρώ-
νυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
04-04-1983.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

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.5828/2022/0002018/ 
14-11-2022 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 29-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛΙΑ (επώνυμο) ΖΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2015 
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 27-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΑ (ZENA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΑ (ZENA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5840/2022/0002131/ 

14-11-2022 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 13-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΪΛΑ (επώνυμο) ΠΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 15-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΙ (PECI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΙ (PECI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.5841/2022/0002137/ 
14-11-2022 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 17-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΡΓΚΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (πατρώνυμο) 
ΡΕΓΚΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2016 
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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 29-11-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (BEGO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΓΚΟΝΤ (REGONT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (BEGO) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5844/2022/0002145/ 

14-11-2022 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 19-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΟΕΛ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2016 
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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-03-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) 

(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5848/2022/0002188/ 

14-11-2022 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 27-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) 
ΠΙΕΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2016 
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 06-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΓΚΑ (MENGA) (κύριο όνομα) 

ΠΙΕΤΕΡ (PJETER).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΓΚΑ (MENGA) (κύριο όνομα) 
ΜΑΡΙΚΑ (MARIKA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2662/2022/0000429/ 
09-11-2022 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), καθώς και των άρθρων 5, 6, 9,11 και 12 του ΚΕΙ, 
γίνεται δεκτή η από 10-05-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ, όν. 
πατρός ΚΥΡΟΣ, γεν. 10-08-1948 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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.2737/2022/0001236/ 
09-11-2022 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 01-11-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΒΙΓΚΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, 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 13-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΑΪ (HAZIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΙΓΚΑΝΤ (VIGAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΑΪ (HAZIZAJ) (κύριο όνο-

μα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2738/2022/0001249/ 

09-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 02-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΙΟΝ (επώνυμο) ΠΑΛ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2013 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 διαμένει 

νόμιμα στη χώρα από τις 22-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛ (PAL) (κύριο όνομα) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ 

(SURINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛ (PAL) (κύριο όνομα) ΠΟΥΝΑΜ 

(POONAM).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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