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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.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3555/2022/0020548/ 
28-11-2022 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 28-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΙ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα 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) ΜΠΑΡΑ (BARA) (κύριο όνομα) ΑΛΙ 

(ALI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑ (BARA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3561/2022/0020549/ 

28-11-2022 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 28-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 06-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑ (BARA) (κύριο όνομα) ΑΛΙ 

(ALI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑ (BARA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3649/2022/0021022/ 

28-11-2022 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 02-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΕ (πατρώνυμο) 
ΒΑΛΕΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 23-02-2003 και κατέχει 
δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή 
Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΕ (PETRACHE) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΕΡΙΟΥ (VALERIU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΕΝΤΕΒ (TERENTEV) (κύριο 

όνομα) ΙΝΑ (INA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3651/2022/0021021/ 

28-11-2022 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 02-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΕ (πατρώνυμο) 
ΒΑΛΕΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής 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 τις 23-02-2003 και κατέχει 
δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή 
Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΕ (PETRACHE) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΕΡΙΟΥ (VALERIU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΕΝΤΕΒ (TERENTEV) (κύριο 

όνομα) ΙΝΑ (INA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3715/2022/0021639/ 

28-11-2022 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 09-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΙΓΚΕΛΣ (επώνυμο) ΜΑΛΕΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-11-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΕΛΛΙ (MALELLI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΕΛΛΙ (MALELLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.7062/2022/0017313/ 

28-11-2022 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 07-11-2018 

δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΘΑΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής 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 τις 26-01-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΑΤΣΙ (THACI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΟΛΛΑΡΙ (SHAKOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA)

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
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.3363/2022/0013983/ 
28-11-2022 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΗ (πατρώνυμο) 
ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 20-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΗ (SELMANI) (κύριο όνο-

μα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΗ (SELMANI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΝΑ (ANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3578/2022/0021024/ 

28-11-2022 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 28-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΛΑΜΕ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
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ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΕ (LAME) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΕ (LAME) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΟΝΕΛΑ (ERMONELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4956/2022/0014294/ 

28-11-2022 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 22-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) ΜΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 05-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4969/2022/0015357/ 

28-11-2022 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 27-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-12-2000 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΕΤΑ (ANETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5161/2022/0016946/ 

28-11-2022 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 13-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 

(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) 
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 27-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5533/2022/0013924/ 

28-11-2022 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 07-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΑΡΛΙΝ ΚΑΟΥΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) 
ΤΖΟΓΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 05-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΖΟΓΚΑ (JOGA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΡΑΝΤΖΙΤ (RANJIT).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
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.2948/2022/0000519/15-11-2022 
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 του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΕΛΙΟ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
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νόμιμα στη χώρα από τις 17-01-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΤΙΛΔΑ (KLOTILDA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
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.1983/2022/0000858/23-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 26-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΟΝΟΡΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΕΒΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΥΜΕΝ, που γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 22-08-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, για την από-

κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ21.1/11554 / 07-10-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3849/2022/0000558/18-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 14-11-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΡΑΪΜΠΕΡ-ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΙΑ την 
07-11-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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