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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2775/2022/0001971/ΑΚ/ 
01-12-2022 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 03-11-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΧΕΝΝΙΝΓΚ (όνομα) ΓΟΥΩΡΕΝ (πατρώνυμο) 
ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΦΕΛ ΧΕΝΤΡΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 19-02-1982, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδ. γ’ του 
άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στο Δημοτολόγιο του Δ. Μυτιλήνης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

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.3827/2022/0001385/ 01-12-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-10-2022 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΕΚΑΝΙ (όνομα) ΕΛΣΟΝ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5160/25-08-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

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.11194/2022/0001892/ 30-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6333

63927



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63928 Τεύχος B’ 6333/14.12.2022

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-08-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΓΚΟΥΜΠΕΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-11-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/5302/04-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.11232/2022/0001753/30-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 01-11-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΒΑΛΣΚΑΪΑ 
(όνομα) ΝΟΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 21-04-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3804/2022/0001005/ 
01-12-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 09-08-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΛΚΟΦΕΝ (όνομα) ΖΩΗ (πατρώνυμο) ΓΑΒΡΙΗΛ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 10-05-2010, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

(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.5144/2022/0001795/09-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣΙ (επώνυμο) 
ΣΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 19-07-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 
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 24-07-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΑ (SEMA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΑ (SEMA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΚΑ (FLORIKA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
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.4174/2022/0002026/ 
17-11-2022 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 27-10-2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΛΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, 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 09-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΑ (COTA) (κύριο όνομα) ΜΑΛΙΚ 

(MALIQ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΑ (COTA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΛΙΝΤΑ (ARLINDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4207/2022/0001991/ 

17-11-2022 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 15-12-2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΟΕΜΙ (επώνυμο) ΜΕΜΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΜΠΛΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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 23-11-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΙΝΑΪ (MEMINAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΜΠΛΙΝ (ERBLIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΚΑΪ (NOKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΛΟΒΑΝΑ (MIKLOVANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4369/2022/0001872/ 

18-11-2022 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 20-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΚΙΤΣΗ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2016 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΤΣΗ (KICI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΤΣΗ (KICI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4375/2022/0001863/ 

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 22-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΕΛ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 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 02-06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI) (κύριο όνομα) 
ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
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.7765/2022/0000930/ 
15-11-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουρ-
γείου 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 02-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΜΙ (όνομα) ΛΟΥΣΙΑΝΟ 
(πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-10-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/4261/30-06-2021 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7769/2022/0001557/ 
15-11-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουρ-
γείου 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 02-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/1168/22-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7772/2022/0000940/ 
15-11-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουρ-
γείου 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 03-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ (όνομα) ΤΑΝΙΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1035/16-02-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7776/2022/0000891/ 
15-11-2022 απόφαση της ΑναπληρώτριαςΠροϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
11-03-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΟΖΙ (όνομα) 
ΚΛΕΪΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΜΟΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/4542/28-06-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7779/2022/0000942/ 
15-11-2022 απόφαση της ΑναπληρώτριαςΠροϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του 
Υπουργείου 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 
15-03-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-01-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/991/16-02-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.7810/2022/0001559/ 
15-11-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του 
Υπουργείου 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 
28-04-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (όνομα) ΤΖΟΖΕΦ (πατρώνυ-
μο) ΧΙΛΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/2873/05-05-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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.7815/2022/0000496/ 
15-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-06-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΝ (ERVIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA) (κύριο όνο-

μα) ΑΥΓΟΥΣΤΑ (AVGUSTA).

Με εντολή της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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