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ΝΟΦΩΝ(KSENOFON) του ΒΑΓΓΕΛ(VANGJEL).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.10102/2021/0002920/
01-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
2του 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 22-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΡΙΝΙ (επώνυμο) ΛΑΧΙ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2015 και κατοικεί 

στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, 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 29-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΧΙ (LAHI) (κύριο όνομα) ΣΑΪΜΙΡ 

(SAJMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΧΙ (LAHI) (κύριο όνομα) ΜΠΙ-

ΤΙΛΑ (BITILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9953/2021/0002876/

01-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 31-05-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΝΤΜΕΡ (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ ΕΡΑΤΩ ΜΑΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25-01-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΜΟΥ, 
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 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4633/09-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9738/2020/0003970/
30-11-2021 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 18-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΣΙΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕ-
ΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
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συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΑ (BAHJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΑ (BAHJA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9737/2021/0002915/

30-11-2021 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 18-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΜΑΛΙ (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 19-12-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΑ (BAHJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΑ (BAHJA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2825/2021/0001512/ΑΚ/
23-11-2021 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 08-07-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 22-10-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙ (SPAHI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙ (SPAHI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.11077/2021/0002232/
30-11-2021 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 11-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΛΗ (επώνυμο) ΛΙΑΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΥ-
ΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08- 2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 13-10-1998 και 
κατέχει ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΑΓΚΟΣ (LANGO) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΟΣ (PAVLO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΑΓΚΟΥ (LANGO) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
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.5600/2021/0001888/
30-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 03-11-2021 δήλωση - αίτηση της 
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΟΡΝΤΑΚΕ 
(όνομα) ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΤΣΑ- ΣΥΛΒΙΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 25-10-2000 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
12332/22-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5621/2021/0001943/
30-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 23-11-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ 
(όνομα) ΑΡΣΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13625/17-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5620/2021/0001941/
30-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 19-11-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΕΡΤΖΟΝΙ (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) 
ΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2002 και 
κατοικεί στον Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 8506/05-07-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5602/2021/0001890/
30-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 04-11-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ 
(όνομα) ΤΖΟΥΑΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυ-

χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8512/29-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4953/2021/0001325/
19-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 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 
19-03-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΣΙΒΒΑΚΟΥ (όνομα) 
ΖΛΑΤΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 04-01-1968, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.3230/2021/0000756/
22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 06-10-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΝΙ (όνο-
μα) ΕΝΓΚΙΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4328/30-09-2021 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3237/2021/0000847/
22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 15-10-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8167/21-10-2019 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3243/2021/0000862/
22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 25-10-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΙΦΑΪ 
(όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5514/25-10-2021 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3251/2021/0000872/
22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 01-11-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ 
(όνομα) ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/3527/06-08-2021 Βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(7)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΤΖΑΦΕΡΗ(XHAFERI) 

ΞΕΝΟΦΩΝ(KSENOFON) του ΒΑΓΓΕΛ(VANGJEL).

Με την υπό στοιχεία Φ.760/2021/0000851/22-11-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ανακαλείται η με υπό στοιχεία 
Φ.760/2014/0000567/19-09-2014 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2651/2014), περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 
3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς XHAFERI (ΤΖΑΦΕΡΗ) 
KSENOFON (ΞΕΝΟΦΩΝ) του VANGJEL (ΒΑΓΓΕΛ) που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1979 και κατοικεί στον 
Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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