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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.1115/2021/0004380/ 
17-02-2023 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 17-08-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-

χεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΕ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-11-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΕ (CAKE) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΕ (CAKE) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛΝΤΑ (SUELDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3827/2023/0000987/ 

17-02-2023 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 23-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΗΣ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 27-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3968/2023/0002214/ 

17-02-2023 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 13-06-2018 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2011 
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 09-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΙ (HIDRI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΙΤ (FERIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΙ (HIDRI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4722/2023/0001543/ 20-02-2023 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου 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 10-03-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΟΣΜΩΒ (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 29-01-2006, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5551/2022/0008333/ 20-02-2023 
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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
10-10-2022 αίτημα του πατέρα της με στοιχεία (επώ-
νυμο) ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΓΙΕΣΝΤΑΛ (πατρώ-
νυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ την 
05-11-2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5533/2022/0008497/ 20-02-2023 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου 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 29-09-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΒΕΡΑ (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗ, που γεν-
νήθηκε στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ την 13-03-2020, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6021/2023/0001538/ 20-02-2023 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου 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 23-12-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΣΚΛΙΑΡ (όνομα) ΝΤΑΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΑΡΙΟ ΓΚΙΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
25-06-1992, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.141/2022/0000195/03-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται 
δεκτή η από 20/09/2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (όνομα) ΑΣΚΕΡΙ (πατρώνυμο) 
ΝΟΒΡΟΥΣ, γεν. 16/04/1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1364/2023/0000054/14-02-2023 
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 07-02-2023 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛΑ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΥΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 07-04-2009 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟΥΣ (MARIUS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο 

όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2449/2021/0000981/ 
27-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 20-07-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΙΦΙ, όνομα ΠΕΛΛΟΥΜΠ, όν. πατρός 
ΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 09-10-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3273/2022/0001019/ 
27-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 14-12-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΟΚΑΪ, όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ, όν. πατρός ΚΟΛ, 
γεν. 06-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(9)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8807/2020/0001339/ 
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 23-10-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΚΡΕΓΚΟΡΙΤΣ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΡΟΛΤΕ (πατρώνυ-
μο) ΤΖΕΪΜΣ ΕΛΜΕΡ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 13-09-1964, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8838/2021/0000505/ 
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 19-05-2021 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΝΤΡΟΛΤΕ (όνομα) ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΤΖΕΪΜΣ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΪΜΣ ΕΛΜΕΡ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 20-12-1958, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.21297/2023/0000055/ 
10-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
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 
02-01-2023 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ (όνομα) ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στη 
ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 24-08-2011, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1449/2022/0000459/06-12-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 17/ 
03-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή 
η από 29-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΛΛΑΝΙ, όνομα ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, όν. πατρός 
ΚΑΣΕΜ, γεν. 09-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2873/2023/0000131/09-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό 
το από 05-04-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΙΤΤΟΚ (όνο-
μα) ΜΕΛΒΙΝ (πατρώνυμο) ΚΕΝΝΕΘ, που γεννήθηκε στο 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 18-03-1964, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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