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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3801/2022/0000964/ 
25-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 
04-02-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΣ (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 
12-06-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3802/2022/0000965/ 
25-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 
02-08-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 

09-06-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(2)
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.3823/2022/0001364/ 25-11-2022 
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 11-10-2022 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΛΛΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-05-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 23-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΚΟΤΣΙ (BALLKOCI) (κύριο 

όνομα) ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΚΟΤΣΙ (BALLKOCI) (κύριο 

όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4363/2022/0001683/ 
17-10-2022 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 περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 12-09-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΣΚΑ, Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ, Όν. πατρός 
ΓΚΙΕΡΓΚΙ, γεν. 25-09-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4356/2022/0001585/ 
06-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23-08-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΝΟΛΛΗ, Όνομα ΕΝΤΕΛΑ, Όν. πατρός 
ΡΑΪΦ, γεν. 02-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.3227/2022/0000746/ 
18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-09-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΟΥΑΝΣ 
(επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2016 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 05-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ (SHUKULLI) (κύριο 

όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ (SHUKULLI) (κύριο 

όνομα) ΖΑΓΙΕ (ZAJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3230/2022/0000879/ 

18-11-2022 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 20-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 10-02-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3231/2022/0000759/ 

18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-09-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΠΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2016 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από τις 02-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΚΑ (PUKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΚΑ (PUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3233/2022/0000767/ 

18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 21-09-2022 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΪΑΝ (επώνυμο) 
ΛΕΡΑ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 04-09-2016 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 
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 06-01-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΡΑ (LERA) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛΙΑΝ (EMILJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΡΑ (LERA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΛΒΙΝΑ (MALVINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3239/2022/0000794/ 

18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27-09-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛ 
(επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 01-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝ (FLORIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.3240/2022/0000842/ 

18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27-09-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2016 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 17-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.3241/2022/0000799/ 

18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-09-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ 
(επώνυμο) ΓΚΙΩΝΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 12-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΩΝΗ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΛ (NIKOLL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΩΝΗ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΩΡΕ (FLORE).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.3242/2022/0000841/ 
18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-09-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 09-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) ΖΕΦ 

(ZEF).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.3232/2022/0000782/ 
18-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 δεκτή η από 21-09-2022 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (επώ-
νυμο) ΖΟΥΓΚΡΑΒ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΛΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/9173/05-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3235/2022/0000845/ 
18-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 δεκτή η από 22-09-2022 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΙΑ 
(επώνυμο) ΓΚΟΣΠΟΝΤΙΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΑΤΑΝΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2007 και κατοικεί 
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στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/9956/19-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3236/2022/0000846/ 
18-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 δεκτή η από 22-09-2022 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΙΧΟΜΙΡ 
(επώνυμο) ΓΚΟΣΠΟΝΤΙΝΟΒ (πατρώνυμο) ΑΤΑΝΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/9948/19-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3219/2022/0000670/25-11-2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Κρήτης, 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 11-08-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (όνομα) ΙΣΜΗΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΗΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-09-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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