
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της Ελληνικής 
Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΑΡΜΑΝΔΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ (μη-
τρώνυμο) ΜΑΡΙΝΑ.

2 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

9 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Χορήγηση άδειας προς αποβολή της Ελληνικής 

Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

(όνομα) ΑΡΜΑΝΔΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ (μη-

τρώνυμο) ΜΑΡΙΝΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ. 221228/2023/610/24-1-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
ύστερα από την, κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, γνώμη του Συμβουλίου 
Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της 
υπ’ αρ. 2206/14-11-2022 συνεδρίας του, γίνεται απο-
δεκτή η αίτηση του (επώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

(όνομα) ΑΡΜΑΝΔΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ (μητρώνυ-
μο) ΜΑΡΙΝΑ περί χορήγησης άδειας προς αποβολή της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.222120/2023/0000411/ 
24-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά την 
από 03-06-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 03-06-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΟΣ, όνομα ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ, όν. 
πατρός ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 30-12-1985 στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.3139/2022/0022553/ 
27-01-2023 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΝΤΕΧΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 13-01-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΧΑΡΙ (DEHARI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΧΑΡΙ (DEHARI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΟΥΝΤΕΤΑ (KLAUDETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3144/2022/0022554/ 

27-01-2023 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΕΝΡΙΚΕ (επώνυμο) ΝΤΕΧΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2004 
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 13-01-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΧΑΡΙ (DEHARI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΧΑΡΙ (DEHARI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΟΥΝΤΕΤΑ (KLAUDETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3161/2023/0000989/ 

27-01-2023 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΜΑΡΤΑ (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΡΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2007 
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 06-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΝΤΙΑΝ (REDJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3172/2023/0000998/ 

27-01-2023 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 28-02-2018 

δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΧΙΡΙΕ (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΡΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2008 
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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 06-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΝΤΙΑΝ (REDJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.4165/2023/0000871/ 

27-01-2023 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 04-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΖΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2010 
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 02-09-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΖΙ (XHAMBAZI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΖΙ (XHAMBAZI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.4297/2023/0000858/ 

27-01-2023 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 11-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (πατρώνυμο) 
ΠΡΟΛΕΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2004 
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 27-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΟΛΕΤΑΡ (PROLETAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.4356/2023/0000485/ 

27-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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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 10-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΣΜΙΕ (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2006 
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 18-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ (BRAUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ (BRAUSHI) (κύριο 

όνομα) ΧΑΒΑ (HAVA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.4362/2023/0000589/ 

27-01-2023 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 27-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΙΛΟ (πατρώνυμο) ΛΑΝΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2009 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 20-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΟ (BILO) (κύριο όνομα) ΛΑΝΤΙ 

(LANDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΟ (BILO) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31834/2022/0005644/ 
25-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
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 
04-10-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-05-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δ. Σπάτων Αρτέμιδος.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31758/2023/0000423/ 
25-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
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 
28-06-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-09-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δημοτολόγια του 
Δ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5008/2023/0000275/26-01-2023 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Δι-
εύθυνσης 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 09-12-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΟΒΡΑΤ (όνομα) ΝΤΟΡΙΤ ΧΑΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΟΥΕΛ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
27-08-1958, 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

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5485/2023/0000680/26-01-
2023 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 07-09-
2022 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΥΜΠΟΥΑ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
ΕΛΙΑΝ ΖΑΚΛΙΝ (πατρώνυμο) ΖΑΚ ΡΕΝΕ, που γεννήθηκε 
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στην ΓΑΛΛΙΑ την 15-03-1974, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ 
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(8)
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.5094/2022/0001205/ 
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 12-07-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 20-10-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (HYSAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (HYSAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΡΑΝΙΛΝΤΑ (GRANILDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5193/2023/0000066/ 

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 11-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 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 23-03-2006 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑ (SINANA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑ (SINANA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5902/2022/0002439/17-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με 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 του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ, όν. πα-
τρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 13-11-1946 στην ΚΥΠΡΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5724/2022/0002297/17.01.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 09-12-2021 
αίτημα του (επώνυμο) ΦΑΡΜΕΡ-ΜΙΧΟΣ (όνομα) ΑΚΙΝ 
ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΛΑΡΕΝΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
22-09-1993, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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