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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  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.1798/2022/0000723/
29-11-2022 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 στοι-
χεία (όνομα) ΙΣΙΑΝΟ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 07-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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.2948/2022/0001932/ΑΚ/
28-11-2022 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 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 30-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΕΣΑΡΝΤ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 11-12-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (DEDJA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (DEDJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2828/2022/0001663/ΑΚ/
19-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 23-07-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ (όνομα) ΒΟΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-10-1958, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στο Δημοτολόγιο του Δ. Λήμνου.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1530/2022/0001337/ΑΚ/
22-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου 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 02-10-2018 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΪΧ ΧΑΤΖΗ-

ΑΝΤΩΝΙΟΥ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
10-07-2018, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
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.1857/2022/0001332/ΑΚ/
22-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 26-
11- 2018 Δήλωση - Αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΟΛΛΑΪ (όνομα) ΠΑΟΛΟ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-05-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 26419/
19-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονόματός του από ΠΑΟΛΟ σε ΠΑΥΛΟΣ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2916/2022/0001263/ΑΚ/
28-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου 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 13-05-2022 αίτημα της 
(επώνυμο) ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΔΙΚΡΑΝΗ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΜΑΡΚΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ την 20-08-1985, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λήμνου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.11222/2022/0001593/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 06-10-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΕΝΑ (όνομα) ΒΕΧΑΠ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΛΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-01-1949, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
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.1089/2022/0000965/
29-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 03-12-2015 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΓΚΑΣΙ (όνομα) ΝΤΟΝΙΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΚΕΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στο ΚΟΣΟΒΟ ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡ. 
ΔΙΟΙΚ. ΟΗΕ την 29-09-1996 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20/4/8268/20-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
     Στην υπό στοιχεία Φ.222130/2022/0008299/

07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5405) διορθώνεται από το εσφαλμένο:

«Με την υπό στοιχεία Φ.222130/2022/0008299/
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 ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) σε συνδυασμό με εκείνες της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται 
αποδεκτή η από 28- 03-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (πατρώνυμο) ΦΕΛΙΞ που γεννήθηκε 
στη ΡΩΣΙΑ την 29-06-1973 και εγκρίθηκε ο εξελλη-
νισμός του επωνύμου της από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ σε 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ».

στο ορθό:
«Με την υπό στοιχεία Φ.222130/2022/0008299/

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 ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) σε συνδυασμό με εκείνες της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (πατρώνυμο) ΦΕΛΙΞ που γεννήθηκε 
στη ΡΩΣΙΑ την 29-06-1973».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας) 

Ι

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.25069/2022/0005892/17-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 5626) το όνομα, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«ΓΙΩΡΓΙΟΣ»
στο ορθό:
«ΓΙΩΡΓΟΣ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Τομέα 
και Ανατολική Αττικής)

Ι

(11)
    Στην διόρθωση σφάλματος της υπό στοιχεία Φ.17343/ 

2017/0016573/12-10-2022 απόφασης της Προϊσταμέ-
νης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 5885) διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«β) το επώνυμο του πατέρα με λατινικούς χαρα-

κτήρες από το εσφαλμένο: “JATCHUADJE” στο ορθό: 
“JATCHVADJE”».
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στο ορθό: 
«β) το επώνυμο του πατέρα με λατινικούς χαρα-

κτήρες από το εσφαλμένο: “JATCHUADZE” στο ορθό: 
“JATCHVADZE”».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών- 
Β’ Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας) 

Ι

(12)
   Στην διόρθωση σφάλματος της υπό στοιχεία 

Φ.21334/2019/0001539/04-10-2022 απόφασης της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5885) διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«το όνομα με ελληνικούς χαρακτήρες της μητέρας του 

ανήλικου τέκνου ΕΜΙΛΙ ΜΕΜΕΛΛΙ,»
στο ορθό: 
«το επώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες της μητέρας 

του ανήλικου τέκνου ΕΜΙΛΙ ΜΕΜΕΛΛΙ,». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών- 
Β’ Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)   
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