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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.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3675/2022/0024020/
05-01-2023 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 25-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-

χεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΟ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΛΛΑΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-6-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 τις 7-6-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΛΛΑΡΙ (MURATLLARI) 

(κύριο όνομα) ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΛΛΑΡΙ (MURATLLARI) 

(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ (LUMBARDHA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3708/2022/0023939/
05-01-2023 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 18-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΣΑΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΠΑ-
ΚΕΣΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-02-2003 και η μη-
τέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΟΥΛΛΙ (SHAULLI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΚΕΣΟΡ (PAQESOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΟΥΛΛΙ (SHAULLI) (κύριο όνομα)

ΤΕΦΤΑ (TEFTA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6584/2022/0021665/
05-01-2023 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 27-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΙΟΥΡΜΠΑΖ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΝΤΑΛΜΠΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-
2009 και κατοικεί στον Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
02-03-2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΜΠΙΡ (DALBIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ (GURPREET).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
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.3804/2022/0011624/5.1.2023 
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 21-05-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΕΛΣΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2009 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 16-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ (MANOKU) (κύριο 

όνομα) ΜΕΛΣΙ (MELSI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ (MANOKU) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

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.6180/2022/0011708/
19-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Αττικής, 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 06-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) 
ΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 01-08-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 17150-15/13-11-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5750/2022/0020454/
20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 31-12-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΑΓΚΟΡΙΔΑ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-1991 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2007, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21060/43/
24-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6696/2022/0014621/
19-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
13-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ΦΛΟΓΚΕΡΤ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-10-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛ-
ΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3202/20-04-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7884/2022/0022523/
20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
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Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-12-2021 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΕΜΑ (όνομα) ΑΛΒΑΡΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-06-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 15337/01-10-2021 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
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.3193/2021/0012497/
23-12-2022 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-05-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΚΑ (LUCKA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΚΑ (LUCKA) (κύριο όνομα)

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3761/2022/0022721/
23-12-2022 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 10-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 31-12-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6566/2022/0011231/
23-12-2022 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 07-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 19-08-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (MARJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5906/2022/0002523/28.12.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 17-10-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5143/2022/0001952/30.12.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
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Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 25-10-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΑΡΙΑΝΑ ΣΟΡΛΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που 
γεννήθηκε στην ΝΟΡΒΗΓΙΑ την 20-04-2022, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(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.9208/2022/0002735/5-1-2023 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 26-04-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΜΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-06-2004 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4066/15-04-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8984/2022/0000846/
20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 284/2004, Α΄ 217), γίνεται 
δεκτό το από 22-09-2022 αίτημα της μητέρας του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΜΠΥΛΗΣ (όνομα) ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2022, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8985/2022/0000847/
20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό 
το από 22-09-2022 αίτημα της μητέρας της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΜΠΥΛΗ (όνομα) ΑΡΕΤΗ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-06-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9380/2022/0000168/13.12.2022 
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 02-03-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΛΙΝΤΟΝΑ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2013 και κατοικεί στον 
Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα 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) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (CULLHAJ) (κύριο όνομα)

ΦΛΟΡΙΑΝ (FLORIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (XHEKA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).

Με εντολή Προϊσταμένης 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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