
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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.

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221333/2022/0011060/ 
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά 
την από 09-09-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στ ΠΑΡΙΣΙ, γίνεται δεκτή η από 09-09-2021 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πα-
τρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ, γεν. 02-11-1985 στην ΓΑΛΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.222072/2022/0007871/ 
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά 
την από 22-02-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 22-02-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΤΟ Όνομα ΜΙΡΑ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ, 
γεν. 16-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.222184/2022/0007759/ 
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά 
την από 21-06-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 21-06-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΙΚΑΪ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 18-08-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(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.21262/2019/0000716/ 
19-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 01-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΖΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2004 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 19-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΝΑ (ZANA) (κύριο όνομα) ΑΛΕΞ 

(ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΑ (ZANA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21425/2019/0002688/ 

20-12-2022 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 27-02-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 22-12-2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ 
(Ο τίτλος διαμονής σε διαδικασία ανανέωσης).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (BOJAXHIU) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (BOJAXHIU) (κύ-

ριο όνομα) ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21428/2019/0002691/ 

20-12-2022 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 27-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 22-12-2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ 
(Ο τίτλος διαμονής σε διαδικασία ανανέωσης).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (BOJAXHIU) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ (BOJAXHIU) (κύ-

ριο όνομα) ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.21435/2022/0009483/ 

20-12-2022 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 27-02-2019 

δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΚΟΠ (επώνυμο) ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 15-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ (ARUTIUNIAN) 

(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΕΛΙΑΝ (KYUPELYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΤΑΤΕΒΙΚ (TATEVIK)
5. Με την υπό στοιχεία Φ.21925/2019/0006300/ 

20-12-2022 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 22-05-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 24-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τρέχων 
τίτλος διαμονής: ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (BUKURIE).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.21926/2019/0006303/ 

20-12-2022 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 22-05-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2009 και 
κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 24-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τρέχων τίτλος διαμονής: 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (BUKURIE).
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7. Με την υπό στοιχεία Φ.24521/2021/0003036/ 
16-12-2022 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 09-05-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΑΝΤ (επώνυμο) ΜΕΡΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) 
ΛΕΟΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 05-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΟΥΡΙ (MERKURI) (κύριο όνο-

μα) ΛΕΟΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΟΥΡΙ (MERKURI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΥΡΙΝΤΑ (JURIDA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.21482/2019/0003078/ 

19-12-2022 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 06-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΟΝΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΙ-
ΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 10- 11-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (BICI) (κύριο όνομα) ΦΙΚΙΡΙ 

(FIQIRI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (BICI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΙΓΙΕ (LAVDIJE).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.20848/2018/0019906/ 

16-12-2022 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 10-12-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, 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 22-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τρέχων 
τίτλος διαμονής: ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΙ (HAJDINI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΙ (HAJDINI) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΤΣΑ (ELCA).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.24459/2021/0002961/ 

19-12-2022 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 07-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΚΕΛ (επώνυμο) ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) ΣΟΥΑΪΠ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 19-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΑΪΠ (SHUAIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) 

ΕΤΜΟΝΤΑ (ETMONDA).
11. Με την υπό στοιχεία Φ.24458/2021/0002960/ 

19-12-2022 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 07-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) ΣΟΥΑΪΠ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2008 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 19-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΑΪΠ (SHUAIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) 

ΕΤΜΟΝΤΑ (ETMONDA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1847/2022/0001099/ΑΚ/ 
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 03-06-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΨΥΛΛΑΚΗΣ (όνομα) ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 20-12-1967, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
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.2748/2022/0001375/13-12-2022 
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 07-12-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώ-
νυμο) ΓΚΙΟΥΣΙΑ (πατρώνυμο) ΝΕΡΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 24-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :

ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΣΙΑ (GJYSHJA) (κύριο όνομα) 
ΝΕΡΤΙΛ (NERTIL).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΣΙΑ (GJYSHJA) (κύριο όνο-
μα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.2608/2022/0001349/13-12-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 31-01-2022 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/5877/15-11-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02068582912220004*


		2022-12-30T10:42:54+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




