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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.).

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 τη γέννηση.

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

7 Ανάκληση της υπό στοιχεία 8467/Φ.15186/8.2.2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

 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.3320/2022/0000213/
24-01-2023 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 05-1-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΤΙΝ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) ΡΑΒΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα) 

ΡΑΒΙ (RAVI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΣΒΙΡ (JASVIR).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3321/2022/0000214/

24-01-2023 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 05-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΡΣΑΝΤ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) 
ΡΑΒΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-11-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 21-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα) 

ΡΑΒΙ (RAVI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΣΒΙΡ (JASVIR).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3400/2022/0000770/

24-01-2023 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-09-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΛΕΪΣΙΑ (επώνυμο) ΤΣΕΝΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, 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 28- 02-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΑΪ (CENAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΑΪ (CENAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΝΙΣΑ (ADENISA)
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3439/2023/0000030/

24-01-2023 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 12-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΛΕΜΙ (πατρώνυμο) ΕΡ-
ΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 03-08-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΛΕΜΙ (GOLEMI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΛΕΜΙ (GOLEMI) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΜΠΕΡΤΑ (ELBERTA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.3430/2022/0001015/
23-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
13-12-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-01-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7456/06-12-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3426/2022/0000992/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 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 δεκτή η από 
24-11-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (όνομα) ΑΡ-
ΓΚΙΕΝΤ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 06-03-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6189/29-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3396/2022/0001017/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
28-09-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΥΛΙΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-11-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑ-
ΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5153/19-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός της από ΚΡΙΣ-
ΤΙΝΑ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.3435/2023/0000024/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ-
ΦΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07- 08-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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.20.4/7942/21-12-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3440/2023/0000041/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου 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 13-01-2023 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΧΡΥΣΑ (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΜΠΙ (πατρώνυμο) ΕΡ-
ΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19- 11-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/6/10-01-2023 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3432/2023/0000021/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου 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 22-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΣΟΦΟΚΛΗΣ (επώνυμο) ΣΕΝΕΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΛΑΒΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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.20.4/7885/20- 12-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3389/2022/0001000/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου 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 14-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ (επώνυμο) ΤΖΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-

φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3967/05- 09-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 (4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τη γέν-

νηση.

Με την υπό στοιχεία Φ.3038/2023/0000029/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 03-11-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ (όνομα) ΤΖΙΜ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 06-09-
1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
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.1123/2022/0000364/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 28-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/7451 / 20- 12-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1124/2022/0000373/
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 
28-12-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙ (επώνυμο) ΜΕΚΟΛΛΙ (πα-
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τρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27- 11-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7941/21-12-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.2961/2022/0000957/19.1.2023 
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 20-10-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΣΑΠΑΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 28-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΠΑΖΙ (SHAPAZI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΤΖΕ (BERIDZE) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΑΜΙ (MARIAMI).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
Ανάκληση της υπό στοιχεία 8467/Φ.15186/

8-2-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-

τικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.15186/2020/0000096/5.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ανακαλείται η υπό 
στοιχεία 8467/Φ.15186/8-2-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 631), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), του ομογενούς BAMI (ΜΠΑΜΗΣ) ILIA 
(ΗΛΙΑΣ) του ANASTAS (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1987 και κατοικεί στον Δήμο Κεντρι-
κής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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