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1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο  1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο  1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο  1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο  1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1800/2022/0021998/
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 09-06-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 

(όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 25-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΑ (MUSAKA) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΝΤΙ (GENTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΑ (MUSAKA) (κύριο 

όνομα) ΚΕΣΙΑΝΑ (KESJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4119/2022/0024268/

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 19-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΥΘ (επώνυμο) ΟΖΟΕΜΠΟΥΚΑ (πατρώνυμο) 
ΤΣΙΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2010 
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 01-07-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΖΟΕΜΠΟΥΚΑ (OZOEBUKA) 

(κύριο όνομα) ΤΣΙΝΤΙ (CHIDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΕΣΑ (MESHESHA) (κύριο 

όνομα) ΦΙΚΕΡΤΕ ΤΕΣΦΑΓΙΕ (FIKERTE TESFAYE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4121/2023/0000179/

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 19-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΟΣΟΥΑ (επώνυμο) ΟΖΟΕΜΠΟΥΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΤΣΙΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
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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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΖΟΕΜΠΟΥΚΑ (OZOEBUKA) (κύ-

ριο όνομα) ΤΣΙΝΤΙ (CHIDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΕΣΑ (MESHESHA) (κύριο 

όνομα) ΦΙΚΕΡΤΕ ΤΕΣΦΑΓΙΕ (FIKERTE TESFAYE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4144/2022/0024266/

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 19-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΙΖΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (επώνυμο) ΟΖΟΕΜΠΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΤΣΙΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-10-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΖΟΕΜΠΟΥΚΑ (OZOEBUKA) 

(κύριο όνομα) ΤΣΙΝΤΙ (CHIDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΕΣΑ (MESHESHA) (κύριο 

όνομα) ΦΙΚΕΡΤΕ ΤΕΣΦΑΓΙΕ (FIKERTE TESFAYE).

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3112/2022/0024725/
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 14-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΣΥΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΜΠΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-2005 
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 15-10-2002 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΑΝΙ (SHYTANI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΜΠΙΑΝ (FABJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΑΝΙ (SHYTANI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3686/2022/0024837/

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 25-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (επώνυμο) ΜΠΟΛΕΣ (πατρώνυμο) 
ΑΣΑΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2009 
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 19-11-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΛΕΣ (BOLES) (κύριο όνομα) 

ΑΣΑΑΝΤ (ASAAD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (MIKHAIL) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (MARIAM).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.14184/2022/0024727/

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 10-08-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-09-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 28-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα) 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDINOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3986/2022/0024611/

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 27-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
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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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΡΙΜ (NDERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3114/2022/0016595/

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 14-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚ-ΤΖΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΦΑΡΟΛ (πατρώνυ-
μο) ΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2001 
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, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-04-1999 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΡΟΛ (FAROL) (κύριο όνομα) 

ΓΚΛΕΝ (GLENN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΡΟΛ (FAROL) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΡΝΤΕΣ (LOURDES).

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.20357/2022/0007040/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 16-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, όνομα ΡΟΞΑΝΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ, 
όν. πατρός ΜΙΧΑΪ, γεν. 14-11-1978 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34842/2022/0005473/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 05-08-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΠΚΡΑΣΤΕΒΑ ΚΟΥΤΕΛΟΥ, όνομα 
ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ, όν. πατρός ΝΤΙΜΙΤΑΡ, γεν. 26-07-1979 στη 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.33313/2022/0006005/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 23-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΤΟ, όνομα ΑΛΜΠΙΝΑ, όν. πατρός 
ΠΕΛΟΥΜΠ, γεν. 11-12-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.34398/2022/0005915/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 21-12-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΝΤΝΙΕΒΑ ΛΕΣΣΗ, όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ, όν. 
πατρός ΙΒΑΝ, γεν. 12-05-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.34547/2022/0005722/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 30-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΥΖΕΪΡΙ, όνομα ΝΕΦΕΛΗ, όν. πατρός ΜΠΑ-
ΡΙΑΜ, γεν. 30-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.34726/2022/0007863/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 22-06-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ, όνομα ΛΕΟΝΟΡΑ, όν. πατρός 
ΜΙΤΑΤ, γεν. 15-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.34209/2022/0004615/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 07-09-2021 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΦΕΡΗΣ, όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ, όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ, γεν. 01-06-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.34801/2022/0004507/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 04-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΑΪΡΑΝΤΙΑΝ, όνομα ΓΚΟΥΛΙΖΑΡ, όν. πατρός 
ΑΡΣΕΝ, γεν. 08-06-1959 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.33287/2022/0006001/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 12-11-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ, όνομα ΙΒΑΝΚΑ, όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒ, γεν. 20-02-1959 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.31684/2022/0005796/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 24-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΖΑΖΙ, όνομα ΛΑΟΥΡΕΤΑ, όν. πατρός 
ΛΕΒΕΝΤ, γεν. 01-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.30021/2022/0006688/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 22-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΒΚΙΒΣΚΑ, όνομα ΟΛΓΑ, όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, 
γεν. 28-08-1989 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.29748/2022/0004792/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 11-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΡΑΪ, όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ, όν. πατρός 
ΠΑΛ, γεν. 10-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπό στοιχεία Φ.34783/2022/0007393/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 22-07-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΡΡΟΥΤΖΙΑ, όνομα ΛΟΥΣΙΕΝ, όν. πατρός 
ΦΡΑΝΣΙΣ, γεν. 11-08-1983 στη ΜΑΛΤΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την υπό στοιχεία Φ.32081/2022/0005012/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 19-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΙΛΑΪ, όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ, όν. πατρός 
ΜΕΤΖΙΤ, γεν. 28-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5388/2022/0001204/
23-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 
25-11-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΒΙΤ, (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ,
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-09- 2005 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ21.1/12951/27-10-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5389/2022/0001167/
23-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 25-11-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ, (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ, (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 Φ21.1/12823/14-11-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5391/2022/0001170/
23-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
28-11-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΒΙΑΝΤΑΟΥΡΙ, (όνομα) ΑΛΕΚ-
ΣΙ, (πατρώνυμο) ΓΚΟΤΣΑ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 29-07-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ21.1/13944/15-11-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5402/2022/0001208/
23-01-2023 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 21-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝΑ, (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ, (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 03-04-2003 και η μητέρα 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI), (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΡ (ARBER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI), (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5404/2022/0001214/

23-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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 22-12-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΑ, (επώνυ-
μο) ΤΣΑΝΟ, (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 
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 11-09-2001 
και η μητέρα της κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους 
οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO), (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ, (CANO) (κύριο όνομα), 

ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΕ (TRENDAFILE).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5405/2022/0001218/
23-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23-12-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΠΕΚΙΟ (πατρώνυμο) ΝΙΓΚΟΥΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 17-06-2003 και η μητέρα του κατέχει δελτίο 
μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη 
Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΟ (BEQO), (κύριο όνομα) 

ΝΙΓΚΟΥΕΛ (NIGUEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΟ (BEQO), (κύριο όνομα) 

ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9288/2023/0000145/
02-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 13-09-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ, (επώ-
νυμο) ΚΟΛΑ, (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 26-10-2005 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA), (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA), (κύριο όνομα) 

ΒΕΡΑ (VERA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9318/2023/0000031/

02-02-2023 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 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΒΑΣΙΛ, (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ, (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 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 01-05-2006 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (ZEQO), (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (ZEQO), (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΙΝΑ (ROMINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9350/2022/0002791/

02-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΤΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2016 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 26-04-2003 και κατέχει δελτίο μόνιμης δι-
αμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI), (κύριο όνομα) 

ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI), (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8205/2022/0002599/
31-01-2023 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 16-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΑΝΚΑ, (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ, (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 22-02-2011 και κατέχει έγγραφο πιστοποί-
ησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε..

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (DRAGOI), (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝ (ALEXANDRU MARIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΕ (GHEORGHE) (κύριο 

όνομα) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (ANA MARIA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9343/2022/0002600/

31-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 16-11-2022 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΙΣ ΙΟΥΛΙΑΝ 
(επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2016 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 22-02-2011 και κατέχει 
έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε..

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (DRAGOI), (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝ (ALEXANDRU MARIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΕ, (GHEORGHE) (κύριο 

όνομα) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, (ANA MARIA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9331/2022/0002461/

01-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 03-11-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 τις 01-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ), (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ), (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9329/2022/0002503/

01-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 03-11-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΜΑΝΑΪ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 τις 26-11-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ), (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ), (κύριο όνομα) 

ΣΥΧΡΕΤΕ (SHYHRETE).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4411/2022/0002228/
30-01-2023 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 14-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑ-
ΜΠΕΡ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 21-06-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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.20.4/9163/02-09-2022 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4413/2022/0002229/
30-01-2023 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 14-11-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΟΝ, (επώνυμο) 
ΣΠΑΧΟ, (πατρώνυμο) ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 26-01-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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.20.4/12571/04-11-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4424/2022/0002317/
31-01-2023 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 29-11-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ, (επώνυμο) 
ΓΚΑΤΖΑ ,(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 30-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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.20.4/13012/21-11-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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