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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.91683/2022/0008775/
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 07-07-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΩΤΟΣ (ZOTO) 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTER) ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ (GRIGOR), 

κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A332321, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-02-1981 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123409/2022/0006080/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 21-06-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΑΒΙΔΗ (DAVIDHI) 
ΕΛΤΟΝ (ELTON) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A284020, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-05-1981 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.114717/2022/0008356/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 06-06-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΑΣ 
(DHIMA) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (APOSTOL) ον. πατρός ΒΙΚΤΟΡ 
(VIKTOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A455275, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123511/2022/0007039/
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 25-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΡΟΥ-
ΧΑΣ (BARUHA) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ 
(STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542324, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1987 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.42438/2022/0007143/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 31-08-2022 
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αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΚΟΝΤΗΣ (KONDI) ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO) ον. πατρός ΘΑΝΑ-
ΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562608, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1944 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123223/2022/0008916/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 01-02-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ 
(SPIROPALI) ΝΤΟΡΙΝ (DORIN) ον. πατρός ΔΟΣΕ (DHOSE), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562385, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1987 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123230/2022/0006117/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 08-02-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΡΑΜΠΟΒΑ 
(GRABOVA) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡ 
(LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A338076, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1980 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.119200/2022/0006526/
24-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-05-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(DHIMITRI) ΟΡΕΣΤΗΣ (ORESTIS) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542027, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-12-1973 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123508/2022/0007140/
16-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 24-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΤΑΪ (METAJ) 
ΕΝΕΑΣ (ENEA) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A542350, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-05-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.123138/2022/0006706/
30-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 17-11-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΙΝΤΟ (VIDO) 
ΜΑΡΙΝΑ (MARINA) ον. πατρός ΛΑΖΑΡ (LLAZAR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A375679, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-06-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.6057/2022/0000432/
21-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και γίνεται δεκτή η από 20-06-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΟΥΝΤΙΝΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΒΙΛΙΪΣΟΝ, γεν. 04-07-1980 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3855/2022/0000555/07.11.2022 
απόφαση απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217) και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 16-02-
2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΑΝΑ Όν. πατρός 
ΡΑΪΤΣΟ, γεν. 10-02-1986 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3292/2022/0000429/
21-11-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 
01-11-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5353/2022/0007766/12.12.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 
30-08-2022 αίτηση-δήλωση του (επώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-1983, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2949/2022/0000520/
30-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 13-10-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΚΑΛΠΑΚΤΣΗΣ (όνομα) ΛΕΑΝΤΕΡ ΛΥΣΙΑΣ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-08-1966, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(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.2947/2022/0000551/
18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 
25-10-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΒ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/11164/
04-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

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.1988/2022/0000950/
05-12-2022 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 29-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΝΤΙΣ (επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΖ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 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 12-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΡΑΜΙΖ 

(RAMIZ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(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.3547/2022/0000368/
07-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
21-10-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΣΤΕΝΚΟ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΪ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
19-09-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ35.2/4590/14-10-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
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.2767/2022/0000538/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
09-11-2021 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-02- 2001 και κατοικεί στον Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.53.1/5735/09-07-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2777/2022/0000545/
10-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
15-11-2021 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΣΤΑ (όνομα) 
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΖΙΓΙΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.53.1/4143 /27-05-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
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.6361/2022/0001493/
24-11-2022 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 28-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΧΜΑΝ (επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (πατρώνυμο) 
ΝΑΒΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 23-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (AHMED) (κύριο όνομα) 

ΝΑΒΑΖ (NAWAZ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΝΤΙ (MEHDI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΖΙΑ (NAZIA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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