
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

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

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 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.1190/2022/0023479/
11-01-2023 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 05-09-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΕΛΣΜΠΥ ΜΠΟΡΞ (επώνυμο) ΜΠΕΝΙΓΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΡΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-02-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις

04-02-1998 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΙΓΚΑΪ (BENIGAY) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΛΙΝ (ROLYN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΙΓΚΑΪ (BENIGAY) (κύριο 

όνομα) ΑΒΕΛΙΝΤΑ (AVELINDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1880/2022/0023375/

11-01-2023 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 31-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΡΑΤ ΦΑΤΙΜΑ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΟΥΝΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-08-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 11-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ (MUHAMMAD) 

(κύριο όνομα) ΜΟΥΝΙΡ (MUNIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝ (KHAN) (κύριο όνομα) ΝΑ-

ΖΙΑ (NAZIA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3803/2022/0023079/

11-01-2023 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 21-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΜΕΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2007 
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 16-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ (MANOKU) (κύριο όνο-

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

όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3860/2022/0023499/

11-01-2023 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 30-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2007 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 12-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνομα) 

ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5028/2022/0023464/

11-01-2023 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 29-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 25-10-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη 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.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3467/2022/0024760/
11-01-2023 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 14-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΥΛΓΚΙΕΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2008 
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 20-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΓΚΙΕΡΙ (DYLGJERI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΓΚΙΕΡΙ (DYLGJERI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3482/2022/0024754/

11-01-2023 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 14-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΤΟΠΑΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-10-2009 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 σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις
09-08-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΠΑΝΙ (STOPANI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΟΠΑΝΙ (STOPANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3669/2022/0021433/

11-01-2023 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 03-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2006 
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 28-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3778/2022/0023510/
11-01-2023 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 16-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΝΟΥΚ (επώνυμο) ΒΑΡΖΑΠΕΤΙΑΝ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΡΝΤΕΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21-01-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-11-2002
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΡΖΑΠΕΤΙΑΝ (VARZHAPETYAN) 

(κύριο όνομα) ΒΑΡΝΤΕΒΑΝ (VARDEVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΓΟΣΙΑΝ (POGHOSYAN) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙ (MARI).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3819/2022/0023436/

11-01-2023 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 23-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΕΖΖΟΥΑΟΥΙ (πατρώνυμο) 
ΑΜΠΝΤΕΛΚΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-08-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-11-2002
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΖΖΟΥΑΟΥΙ (EZZOUAOUI) (κύριο 

όνομα) ΑΜΠΝΤΕΛΚΑΝΤΕΡ (ABDELKADER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΒΡΙΛΙΑΚ (HAVRYLYAK) (κύριο 

όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIYA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.3885/2022/0023831/

11-01-2023 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
09-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΟΝΑ (επώνυμο) ΚΟΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2011 
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 22-08-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΑ (KOKA) (κύριο όνομα) ΗΛΙΑ 

(ILIA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΑ (KOKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΑ (ARBA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη 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.).

Με την υπό στοιχεία Φ.3019/2022/0020584/11-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 17-10-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΙ-
ΜΟΝΗ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 25-11-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 
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
01-10-2007 και κατέχει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΗ (SIMONI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛΙΑΝ (EMILJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΕΒΑ (EDLEVA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

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.6669/2022/0001909/19-12-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 28-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) 
ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 
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νόμιμα στη χώρα από τις 15-06-2004 και κατέχει άδεια δι-
αμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.6670/2022/0001911/19-12-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 28-11-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΑ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) 
ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 15-06-2004 και κατέχει άδεια δι-
αμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.18480/2022/0000153/
09-12-2022 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 17-02-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΠΕΛΙΒΑΝΗ (πατρώνυμο) 
ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 08-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΛΙΒΑΝΗ (PELIVANI) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΕ (KULE) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.40591/2022/0002054/04-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 04-05-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
09-05-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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