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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.4353/2022/0001016/30.11.2022 
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 30-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώ-
νυμο) ΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΟΛΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-07- 2013 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 18-06-2006 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΙ (TUSHI) (κύριο όνομα) 

ΟΛΤΙΑΝ (OLTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΟΖ (BINOZ) (κύριο όνομα) 

ΧΕΚΟΥΡΑΝΕ (HEKURANE).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4556/2022/0001152/30.11.2022 
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 16-05-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΓΚΑΝΙΑΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) 
ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ -
ΗΠΑ την 10-08-1983, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την περ. α’ του άρ-
θρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
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.4581/2022/0001069/
30-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΜΕΡΙ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.43/9290/07-12-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4586/2022/0001038/
30-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 28-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (όνομα) ΦΛΟΡΙ-
ΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 14-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ-
ΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/3949/13-05-2022 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9313/2022/0002323/
15-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 11-10-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 

αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΒΙΟ (επώνυμο) ΛΙΤ-
ΣΑΪ (πατρώνυμο) ΒΕΪΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-09-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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.20.4/10536/27-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9321/2022/0002411/
15-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας 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 20-10-2022 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΡΟΠΤΣΑ (πατρώνυμο) ΛΕΚΕ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-2005 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/1082/05-10-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9316/2022/0002328/15.12.2022 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 13-10-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕ-
ΠΕΛΕ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/11333/12-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9349/2022/0000467/
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
03-12-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΕΝΕΣΙ (όνομα) ΤΖΕΪΜΣ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο  2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9350/2021/0000858/
29-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
03-12-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΕΝΕΣΙ (όνομα) ΛΙΑΜ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2013, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο  2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9401/2022/0000251/
21-11-2022 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 07-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 30-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (HAJDARI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9413/2022/0000900/
07-11-2022 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 16-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 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 09-11-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΑΪ (KURTAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡ (EDLIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΑΪ (KURTAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΕΦΕΡΡΙ (TEFERRI).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9361/2022/0000634/21.11.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 21-01-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 30-09-2021, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 4659/11-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18529/2022/0000932/
07-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
09-08-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΡΔΩΜΕΝΟΣ (όνο-
μα) ΤΖΕΪΜΣ ΝΙΚ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 18-04-1971, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την περ. α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και 
ορίζεται ως Δήμος εγγραφής ο Δ. Άργους - Μυκηνών 
προκειμένου να εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων και το 
Δημοτολόγιο.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18522/2022/0000876/
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
20-09-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ (όνο-
μα) ΣΟΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
22-12-1968, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την περ. α’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955 και ορίζεται ως Δήμος εγγραφής ο Δ. Επι-

δαύρου προκειμένου να εγγραφεί στα Μητρώα Αρρέ-
νων και το Δημοτολόγιο.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.18525/2022/0000902/7.12.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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) ΜΑΚΡΗΣ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΛΟΥΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 15-09-1988, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο  2 του ν. 1438/1984 και ορίζεται ως Δήμος εγγραφής 
ο Δ. Ναυπλιέων προκειμένου να εγγραφεί στα Μητρώα 
Αρρένων και το Δημοτολόγιο.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

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