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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219686/2022/0011072/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 08-06-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΕΙΡΗΝΑ (επώνυμο) ΣΑΖΟΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 14-02-1981.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219855/2022/0011077/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 02-01-2013 αί-

τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΟΒ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗΣ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 24-04-1977 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΓΙΑΝΑΚΟΒ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΗΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.220311/2022/0011076/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 26-04-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΠΕΤΛΙΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΩΡ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 04-09-1986 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΠΕΤ-
ΛΙΤΣΑ σε ΠΕΤΛΙΔΟΥ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.220636/2022/0010171/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 20-02-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΤΣΙΤΣΙΝΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΣΕΡΓΚΕΪ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 01-01-1972.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.220680/2022/0011066/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 12-11-2018 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΝΑΤΟΛΙ (επώνυμο) ΤΟΧΤΑΡΙΤΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡ-
ΓΚΙ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 07-05-1972 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΑΝΑΤΟΛΙ ΤΟΧΤΑΡΙΤΣ σε ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΤΟΧΤΑΡΗΣ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.220762/2022/0011090/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 27-09-2018 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (επώνυμο) ΓΑΛΑΛΟΥ (πατρώνυμο) ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΟΡ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-02-1974 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός του από ΟΛΕ-
ΞΑΝΤΡ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.219228/2022/0011071/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004, Α’ 217), 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 05-03-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΞΕΝΙΑ (επώνυμο) ΑΛΕΥΡΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 16-11-1992.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5174/2022/0006578/
07-11-2022 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), γίνεται δεκτή η από 26-02-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΙΝΑ, όνομα ΑΝΝΑ, όν. πατρός ΜΠΟΡΙΣ, 
γεν. 10-02-1978 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5312/2022/0005390/
07-11-2022 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), γίνεται δεκτή η από 22-06-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΚΙΑΣΙΑΝ, όνομα ΕΛΜΙΡΑ, όν. πατρός 
ΒΛΑΔΙΜΗΡ, γεν. 04-05-1974 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2984/2022/0000455/
08-12-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό 
το από 03-08-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΚΡΑΧΟΥΛΙΚ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΗΣ (πατρώνυμο) ΜΙΡΟΣΛΑΒ, που γεννή-
θηκε στην ΤΣΕΧΙΑ την 12-08-1979, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.17811/2022/0000761/
02-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
16-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΖΟΡΑΝ, όνομα ΚΑΡΜΕΝ, όν. πατρός ΠΑ-
ΒΕΛ, γεν. 02-07-1980 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.17854/2022/0000770/
02-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
07-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΒΙΚΟΒΑ, όνομα ΟΛΕΝΑ, όν. πατρός ΒΟΛΟ-
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 30-01-1966 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18268/2022/0000814/
18-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
11-03-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΙΤΣ, όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ, όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΙ, γεν. 02-06-1981 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.22798/2022/0000948/
04-11-2022 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), γίνεται δεκτή η από 09-01-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΝΤΙ, όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ, όν. πατρός ΖΕΦ, 
γεν. 30-11-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24300/2022/0001046/
12-12-2022 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) γίνεται δεκτή η από 13-06-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΟΥΝΤΚΑΓΙΑ, όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ, όν. πατρός 
ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 19-10-1985 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
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.24351/2022/0001351/
08-12-2022 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
07-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΥΡΙΛΛΟΣ (επώνυμο) ΤΟΥΡΟΒΣΚΙΙ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΙΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-7-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
9-11-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΤΟΥΡΟΒΣΚΙΙ (TUROVSKYY) (κύριο

όνομα) ΣΕΡΓΙΙ (SERGIY).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΟΥΡΟΒΣΚΑ (TUROVSKA) (κύριο 

όνομα) ΠΟΛΙΝΑ (POLINA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24354/2022/0001369/
08-12-2022 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΛΙΓΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ 
(πατρώνυμο) ΖΕΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-06-2015, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 19-5-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (GJOKPALI) (κύριο 

όνομα) ΖΕΝΕΛ (ZENEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (GJOKPALI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24355/2022/0001370/
08-12-2022 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ 
(πατρώνυμο) ΖΕΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 19-5-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (GJOKPALI) (κύριο 

όνομα) ΖΕΝΕΛ (ZENEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (GJOKPALI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.24369/2022/0001423/
08-12-2022 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ-ΛΥΔΙΑ (επώνυμο) ΕΝΑΚΕ 
(πατρώνυμο) ΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΝΑΚΕ (ENACHE) (κύριο όνομα) 

ΙΟΝ (ION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΝΑΚΕ (ENACHE) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.24364/2022/0001388/
08-12-2022 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
16-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-02-2016, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 18-1-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (HAJDARI) (κύριο 

όνομα) ΗΛΙΑΣ (ILJAS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (HAJDARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΡΕΤΑ (GRETA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.24353/2022/0001368/
08-12-2022 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
10-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΟΥΖΟΥΝΙ 
(πατρώνυμο) ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-12-2014, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-03-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΖΟΥΝΙ (UZUNI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΝΙ (QANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(7)
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.24357/2022/0001412/
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΒΙΟΡΙΚΑ 
(επώνυμο) ΧΟΡΟΝΤΙΝΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ-ΜΑ-
ΡΙΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 14-02-2006, 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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. 7834/02-11-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(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.24371/2022/0001445/
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-11-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΑΡΤΑΛΗ (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 21478/23-12-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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