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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221449/2022/0011087/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-05-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΙΛΟΝΑ (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 25-10-1980.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221921/2022/0011009/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 

της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
23-07-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΚΡΑΜΑΡΕΝΚΟ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
27-06-1989 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΚΡΑΜΑΡΕΝΚΟ σε ΚΡΑΜΑΡΙΔΗ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.221929/2022/0011021/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 14-05-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΠΕΡΤΣΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
02-06-1991 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΜΠΕΡΤΣΙΝΑ, σε ΜΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221923/2022/0011104/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
18-05-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΛΙΟΥΜΠΟΒ (επώνυμο) ΚΙΑΧΙΔΗ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
15-11-1976.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221924/2022/0011102/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
18-05-2021 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΣΤΗ (επώνυμο) ΚΙΑΧΙΔΗ (πα-
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τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
25-04-1976 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπω-
νύμου του από ΑΝΕΣΤΗ ΚΙΑΧΙΔΗ, σε ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΙΑΧΙΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.7695/2022/0000560/
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-11-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΤΚΙΝΑ Όνομα ΒΙΚΤΟΡΙΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΕΪ, γεν. 31-03-1991 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10270/2022/0003124/
27-12-2022 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 28-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΛΝΤΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΒΕΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΩ, 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 24-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΒΕΛΙ (VELI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΡΕΖΙ (REZI).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10365/2022/0003376/

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 27-01-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΝΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΕΡΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΝΤΣΑ (KOPRENCA) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΙΡ (ERMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΝΤΣΑ (KOPRENCA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.10366/2022/0001297/

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 27-01-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΝΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΕΡΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΝΤΣΑ (KOPRENCA) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΙΡ (ERMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΝΤΣΑ (KOPRENCA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.10539/2022/0003346/

21-12-2022 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 11-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 07-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (ZOTAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.10574/2022/0003194/

22-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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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 02-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΪΛΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2016 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 19-07-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ (BUKUROSHE).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.10593/2022/0003309/

22-12-2022 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 στοι-
χεία (όνομα) ΛΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-07-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, η μη-
τέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΝΙ (MUHAMETANJI) 

(κύριο όνομα) ΓΚΡΑΝΙΤ (GRANIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΛΕΜΙ (GOLEMI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΟΛΑ (MARJOLA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.10569/2022/0003165/
21-12-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουρ-
γείου 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 29-11-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 

της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΕΓΚΙΑΤΑ (όνομα) ΕΛΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΟΛΓΚΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/5496/01-09-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10576/2022/0003206/
27-12-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 02-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.3/8214/23-11-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10587/2022/0003295/
27-12-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 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 09-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/7847 / 15-11-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8900/2022/0002434/
09-01-2023 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 27-10-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΣΕΦ (επώνυμο) ΧΕΜ-
ΣΙ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 16-11-2006 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.20.4/9442/08-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9301/2022/0002173/
09-01-2023 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 23-09-2022 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9858 /19-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18687/2022/0001282/
09-12-2022 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 
28-09-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ 
(πατρώνυμο) ΣΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-02-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
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.35.1/4001/22-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18607/2022/0001057/
09-12-2022 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 Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 03-03-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΟΗ ΠΑΤΡΙΣΙΑ (επώνυμο) 
ΧΑΛΚΓΙΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΚΕΒΙΝ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε 
στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 15-08-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.35.2/454/08-02-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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