
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.). 

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.2566/
2022/0001508/01-03-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1345).

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.5351/
2022/0016724/10-10-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5368).

 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.2001/2022/0000294/
14-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τηn παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06-10-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 16-07-2004 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) ΙΡΝΤΑ 
(IRDA).

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

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.1984/2022/0000285/
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 18-05-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΦΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) ΓΚΑΛΟ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2567/03-05-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.1373/2022/0000686/
23-11-2022 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 27-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΙΜΙΤΡΙΟΝ (επώνυμο) ΧΕΜΠΕΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, 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 21-05-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΕΜΠΕΓΙΑ (HEBEJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕΜΠΕΓΙΑ (HEBEJA) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.1374/2022/0000730/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΠΕΤΡΕΦ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29- 04-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.43/7445 / 26-09-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1375/2022/0000731/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-02-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.43/7446 / 26-09- 2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1372/2022/0000640/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
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(επώνυμο) ΝΟΚΑ (όνομα) ΕΡΒΙΝ (πατρώνυμο) ΓΙΕΣΑΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-2002 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.43/5033 / 21-06-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας

Με την υπό στοιχεία Φ.2946/2022/0000816/
30-11-2022 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 19-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΣΑΝΤΙ (επώνυμο) ΣΑΜΟΥΝ (πατρώνυ-
μο) ΜΟΧΑΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-09-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-05-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΟΥΝ (SHAMUN) (κύριο όνο-

μα) ΜΟΧΑΜΑΝΤ (MOHAMAD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΚΚΑΝΤ (AKKAD) (κύριο όνομα) 

ΣΑΖΑ (SHAZA).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
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.2945/2022/0000815/
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τηn παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 19-09-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΚΑΜΒΙΡ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΡΑΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 10-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

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

ΡΑΒΙΝΤΕΡ (RAVINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΑΜΤΖΙΤ (PARAMJIT).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας

Με την υπό στοιχεία Φ.2944/2022/0000803/
29-11-2022 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 14-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΛΑΣΤ (πατρώνυ-
μο) ΜΑΡΚ ΑΝΤΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-09-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-10-2009 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΣΤ (LAST) (κύριο όνομα) ΜΑΡΚ 

ΑΝΤΡΙΟΥ (MARK ANDREW).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΣΤ (LAST) (κύριο όνομα) 

ΜΙΧΑΕΛΑ (MIHAELA).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.). Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας

Με την υπό στοιχεία Φ.2943/2022/0001040/29-11-2022 
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 14-09-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚ-ΜΙΚΑΕΛ 
(επώνυμο) ΛΑΣΤ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ ΑΝΤΡΙΟΥ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2007 και κατοικεί στον 
Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 19-12-1999 και κατέχει δελτίο μόνιμης 
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΣΤ (LAST) (κύριο όνομα) ΜΑΡΚ 

ΑΝΤΡΙΟΥ (MARK ANDREW).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΣΤ (LAST) (κύριο όνομα) 

ΜΙΧΑΕΛΑ (MIHAELA).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
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.2942/2022/0001031/29-11-2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 14-09-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΛΑΣΤ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ ΑΝΤΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥ-
ΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/13063/13-12-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(10)
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.2941/2022/0001029/
29-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 14-09-2022 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΣΤ (όνομα) ΜΠΙΑΝΚΑ ΜΑΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ ΑΝΤΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕ-
ΘΥΜΝΗΣ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/13062/13-12-2021 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
   Στην υπό στοιχεία Φ.2566/2022/0001508/01-03-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1345)

το όνομα, διορθώνεται: 
από το εσφαλμένο: "ΚΡΙΣΤΟΣ",
στο ορθό: "ΧΡΗΣΤΟΣ".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

Ι

(12)
      Στην υπό στοιχεία Φ.5351/2022/0016724/10-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5368)

ο τόπος γέννησης, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: "ΑΛΒΑΝΙΑ",
στο ορθό: "ΕΛΛΑΔΑ".

(Από   το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)   

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