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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τον πολί-
τη Ισραήλ υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΧΑΝΑΤΗ, 
(όνομα) ΑΒΡΑΑΜ, (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΕΤΑΙ, γεν. 
το έτος 1939 στον Βόλο Ν. Μαγνησίας.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

5 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.6851/
2022/0023781/20-01-2023 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 478).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τον πολί-

τη Ισραήλ υπό στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΧΑΝΑΤΗ, 

(όνομα) ΑΒΡΑΑΜ, (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΕΤΑΙ, γεν. 

το έτος 1939 στον Βόλο Ν. Μαγνησίας.

Με την υπό στοιχεία Φ. 194737/2023/2064/21-2-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 
(Α΄ 215), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 11 
του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του άρ-
θρου 109 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), γίνεται δεκτή η από 
10-3-2020 αίτηση του (επώνυμο) ΑΛΧΑΝΑΤΗ, (όνομα) 

ΑΒΡΑΑΜ, (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΕΤΑΙ, γεν. το έτος 1939 στον 
Βόλο Ν. Μαγνησίας, για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.122742/2023/0001250/
22-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 22-03-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΤΕΝ, (όνομα) ΑΘΗ-
ΝΑ ΚΛΕΩ, (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΒΕΤΙΑ την 31-05-2019, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123624/2022/0008326/
22-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 28-09-2022 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΡΕΠΑΠΗΣ, (όνομα) ΑΝΤΟ-
ΝΥ ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΑΪΚΛ, (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ, που γεννήθηκε στις ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ την 02-04-2011, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123686/2022/0009473/
22-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτό το από 25-11-2022 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΚΟΡΗ, (όνο-
μα) ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΡΙΤΑ, (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που γεν-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Μαρτίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1392

12337



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12338 Τεύχος B’ 1392/09.03.2023

νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2015, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123714/2022/0010221/
22-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτό το από 23-11-2022 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΚΡΗΣ (όνομα), ΟΤΙΣ 
ΧΕΝΡΙΚΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 06-03-2022, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

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.21582/2019/0003848/
24-02-2023 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 20-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΟΥΡΕΛ, (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ, (πατρώνυμο) ΛΕ-
ΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 18-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ (FACJA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ (FACJA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21583/2019/0003850/
24-02-2023 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 20-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΥΛΒΑΝΑ, (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ, (πατρώνυμο) ΛΕ-
ΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ (FACJA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ (FACJA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24586/2021/0003115/
24-02-2023 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 09-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΟΕΛ, (επώνυμο) ΠΑΣΟ, (πατρώνυμο) ΜΠΕΣ-
ΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από τις 25-10-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (τρέχων τίτλος δι-
αμονής: ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΩΝ Η ΕΡΓΟΥ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (PASHO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡ (BESMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (PASHO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.22638/2019/0012357/
23-02-2023 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 23-10-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΝΤΑΛΕΝ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (πατρώνυμο) 
ΧΙΚΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, 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 23-03-2003 και η μητέ-
ρα του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (SEFERASI) (κύριο 

όνομα) ΧΙΚΜΕΤ (HIKMET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΖΟΛΙ (GAXHOLLI) (κύριο 

όνομα) ΣΟΥΙΝΤΑ (SUIDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.20913/2018/0020375/
23-02-2023 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 17-12-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΙΟΝΙ, (επώνυμο) ΧΑΪΡΙΕΛΑ, (πατρώνυμο) ΜΑΡ-
ΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2012 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 04-03-2004 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (τρέχων τίτλος 
διαμονής: ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΝΣΙΛΑ (XHENSILA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.16574/2023/0001263/
22-02-2023 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 10-07-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, (επώνυμο) ΝΟΒΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-6-2007
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, 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 09-11-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (τρέχων τίτλος 
διαμονής: ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΒΑΚΟΥ (NOVAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΒΑΚΟΥ (NOVAKU) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΜΠΙΕ (RUBIE).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.16573/2023/0001264/
22-02-2023 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 10-07-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ, (επώνυμο) ΝΟΒΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) ΑΝ-
ΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, 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 09-11-2002 και κατέ-

χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (τρέχων τίτλος 
διαμονής: ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΒΑΚΟΥ (NOVAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΒΑΚΟΥ (NOVAKU) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΜΠΙΕ (RUBIE).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.24646/2021/0003203/
22-02-2023 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 12-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΣΜΑ, (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ, (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 10-12-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI) (κύριο 

όνομα) ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

9. Με την υπό στοιχεία Φ.23915/2021/0001459/
22-02-2023 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 12-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΑ, (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 30-06-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

10. Με την υπό στοιχεία Φ.23907/2023/0001970/
22-02-2023 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 12-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
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(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ, (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ, (πατρώνυμο) ΛΟΥ-
ΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-06-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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.5420/2023/0000075/15-2-2023 
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 02-02-2023 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΟΪΝΤΑ, 
(επώνυμο) ΚΟΤΙΛΙ, (πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΙΕΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2016 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 ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 18-03-2003 και η μητέρα της κατέχει δελτίο μόνιμης 
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΙΛΙ (KOTILI) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΑΓΙΕΤ (IDAJET).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΙΛΙ (KOTILI) (κύριο όνομα) 
ΕΛΟΝΑ (ELONA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.9355/2022/0002812/31-1-2023 
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 01-12-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, όνομα ΓΙΟΥΛΙΑ, όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 20-05-1984 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην υπό στοιχεία Φ.6851/2022/0023781/20-01-2023 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 478), διορθώ-
νεται το πατρώνυμο:

από το εσφαλμένο: 
«ΓΝΙΝ»,
στο ορθό: 
«ΓΚΙΝ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)   
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