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 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.11247/2022/0001966/
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-12-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ, 
(επώνυμο) ΤΣΑΡΚΑ, (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 04-07-2005 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΚΑ (CARKA), (κύριο όνομα) 

ΘΑΝΑΣ (THANAS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΚΑ (CARKA), (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΙΝΑ (ROMINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.11248/2022/0001967/

08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-12-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΑ, 
(επώνυμο) ΜΑΚΑ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 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 10-09-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA), (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΚΑ (MAKA), (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΣΑ (ANISA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.11244/2023/0000139/
08-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου 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 06-12-2022 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλή-
θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ, (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ, 
(πατρώνυμο) ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10087/06-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11245/2023/0000141/
08-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 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 06-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΒΡΑΜ, (επώνυμο) ΠΟΡΙΤΣΗ, (πατρώνυμο) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-11-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 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 υπ’ αρ. 9189/11-11-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2017/2023/0000111/
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
04-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 

με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ, (όνομα) ΕΡΤΖΙΝ, (πα-
τρώνυμο) ΤΖΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-05-1991 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9848/23-11-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2708/2022/0000943/
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 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 07-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑ, (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, (πατρώνυμο) 
ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙ-
ΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/4786/06-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2775/2023/0000076/
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
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 18-01-2023 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΣΑ, (όνομα) ΡΙΒΑΛΝΤΟ, 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6310 / 31-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2774/2023/0000065/
01-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8525Τεύχος B’ 955/23.02.2023

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 18-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: 
(όνομα) ΚΙΜ ΜΠΑΛΙ, (επώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, (πατρώ-
νυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-12-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 
07-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δια-
μένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ (SURINDER), (κύριο 

όνομα) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ (SURINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR), (κύριο όνομα) 

ΧΑΡΒΙΝΤΕΡ (HARWINDER).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5843/2022/0001717/
02-02-2023 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 21-06-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ, (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΑΪ, (πατρώνυμο) 
ΠΑΒΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/1912/16- 05-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2136/2022/0002735/
02-02-2023 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 24-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία: (όνομα) ΜΑΡΙΟΥΜ, (επώνυμο) ΣΑΓΚΙΡ, (πατρώνυ-

μο) ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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.20.4/5826/19-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5948/2023/0000092/
02-02-2023 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 07-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΝΕΝΤΙΑΛΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΣΕΒ, 
(πατρώνυμο) ΑΝΕΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-01-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6870/25-11-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5763/2022/0000704/
02-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 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 01-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ, (όνομα) ΣΟΥΕΛΑ, (πατρώνυμο) 
ΣΥΡΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-2000 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/741/18-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9340/2022/0002567/
10-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης 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 15-11-2022 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ, (όνο-
μα) ΚΛΕΟΝΙΚΗ, (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2021, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.40700/2023/0000009/
08-02-2023 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 12-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: 
(όνομα) ΛΑΒΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΛΙΜΠΟΥΡΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
15-05-2016 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 
05-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

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

ΛΙΜΠΟΥΡΝ (LIBURN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΤΖΑΜΙ (AXHAMI), (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΑΡΤΑ (BESARTA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40715/2023/0000146/

08-02-2023 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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία: (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
22-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 
08-11-2003 και κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους 
οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΙΑ (HOXHA), (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΙΑ (HOXHA), (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.40718/2023/0000152/

08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 30-01-2023 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΑ, (επώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
10-03-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 
24-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρ-
κειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΚΑ (CONSTANTINICA) 

(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΚΑ (CONSTA-

NTINICA) (κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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