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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31770/2022/0004501/28-12-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
05-08-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΛΑΜΠΡΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
την 28-04-2022, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-

ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δήμο Μαραθώνα.

Η Προϊσταμένης της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3664/2022/0000642/19-12-2022 
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 
22-08-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΙΒΚΟΒΙΤΣ (όνομα) 
ΗΛΕΚΤΡΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΣΕΡΒΙΑ την 23-12-1958, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 3 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3884/2022/0000649/19-12-2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 30-08-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΚΕΡΟΜΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ την 
27-10-1965, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α΄ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3876/2022/0000626/19-12-2022 
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 δε-
κτό το από 16-09-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΠΗΤΤΑΣ 
(όνομα) ΠΕΤΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-1980, 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 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α.

Με την υπό στοιχεία Φ.2530/2022/0000956/20-12-2022 
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 12-12-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΛΣ (επώ-
νυμο) ΚΟΡΤΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΧΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 02-09-2010 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑΡΙ (KORCARI) (κύριο όνο-

μα) ΙΣΜΑΧΙΛ (ISMAHIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑΡΙ (KORCARI) (κύριο 

όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1546/2022/0000925/24-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλο-
δαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, καθώς 
επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 10-10-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΜΠΙ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΧΜΕΤ, γεν. 30-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1926/2022/0000961/24-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, καθώς επίσης και 
στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
18-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΛΑ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 10-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2188/2022/0000972/24-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-05-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΕ Όνομα ΒΕΡΟΛΙΝΑ Όν. πατρός ΔΙΟ-
ΓΚΕΝ, γεν. 23-10-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(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.24336/2022/0001273/21-12-2022 
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 12-10-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (VRAPI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE)

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
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.24350/2022/0001362/
19-12-2022 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 
07-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 
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 υπ’ αρ. 5323/14-10-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24356/2022/0001414/
19-12-2022 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 
14-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 υπ’ αρ. 7928/03-11-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24358/2022/0001418/
19-12-2022 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 
15-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΝΟΒΙΚΟΒΑ 
(πατρώνυμο) Α.Π.Ο., που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-07-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 υπ’ αρ. 6966/25-10-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.24359/2022/0001410/
19-12-2022 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 
15-11-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΝΙ (επώνυμο) ΠΟΓΚΟΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΦΟΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2007 
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 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7771/01-11-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.24363/2022/0001416/
19-12-2022 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 
16-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7804/01-11-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.24352/2022/0001365/
19-12-2022 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 
07-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΕΝΤΖΕ (επώνυμο) ΜΕΜΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-02-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 
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 υπ’ αρ. 7041/12-10-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.24349/2022/0001345/
19-12-2022 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 
07-11-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΑΗΔΟΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-08-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 υπ’ αρ. 7446/31-10-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένης 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.24367/2022/0001426/
19-12-2022 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 
21-11-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (όνομα) ΜΑΡΣΙΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΡΑΜΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 υπ’ αρ. 7645/02-11-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24370/2022/0001430/
19-12-2022 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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
23-11-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΝΤΙΝΤΣΕΑΝΟΥ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ-ΑΛΕΞΙΑ (πατρώνυμο) ΚΟΣΜΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 10-10-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6619/21-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24339/2022/0001320/
21-12-2022 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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 14-10-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 30-06-2022, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 4984/30-09-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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