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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3533/2021/0009993/04-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) καθώς και τις δια-
τάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της 

Β’ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
5/04-06-2018 πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 08-08-2014 
αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛ (επώ-
νυμο) ΠΕΦΤΙΕΒ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 19-03-1993, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας, και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΒΑΣΙΛ ΠΕΦΤΙΕΒ σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΦΤΙΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3579/2021/0008176/10-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 41 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) καθώς και τις διατάξεις 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β’ Ειδικής Επι-
τροπής, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 32/24-10-2018 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 22-03-2018 αίτηση του 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΟΡΓΚΙΙ (επώνυμο) 
ΠΟΖΟΒ (πατρώνυμο) ΓΚΕΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-05-1989, για την απόκτηση της Ελληνι-
κής ιθαγένειας, και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονο-
ματεπωνύμου του από ΓΚΕΟΡΓΚΙΙ ΠΟΖΟΒ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΖΙΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3567/2021/0006110/07-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 29-08-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΙΧΑΝΟΒΑ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 03-12-2014, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3481/2022/0000015/07-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής 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 19-11-2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΡΑΣΣΟΒΑ (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 19-11-2008, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3480/2021/0000537/07-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής 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 19-11-2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΡΑΣΣΟΒΑ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 17-08-2010, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4011/2021/0009664/07-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής 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 16-01-2018 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΥ (όνομα) 
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 12-11-2013, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3848/2022/0000026/07-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής 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 05-10-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΤΖΩΡΤΖ ΑΝΤΟΝΥ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝΥ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 07-09-1994, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3774/2021/0008261/07-01-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής 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 12-02-2020 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
(όνομα) ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2008, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
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.1811/2021/0001350/ΑΚ/
31-12-2021 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 
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-12-2021 
Δήλωση - Αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (ΒERBERI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (ΒERBERI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

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

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(10)
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.11097/2021/0002506/
11-01-2022 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 02-12-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΙΑΡΑΖΗ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.43/8173/15-10-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11103/2021/0002522/
11-01-2022 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 07-12-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΑΚΣΙ (όνομα) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-09-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-

ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2850/14-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)
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.3733/2021/0001154/16-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 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 14-10-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΠΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-07-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 υπ’ αρ. 6913/13-10-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.17384/2021/0000479/16-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
2/23-03-2021 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 25-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΑΪ Όνομα ΕΛΙΟΝΑ Όν. πατρός 
ΚΟΥΪΤΙΜ, γεν. 28-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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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.3505/2021/0000494/21-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 18-11-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ-ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ (επώ-
νυμο) ΝΑΣΤΑΣΕ-ΠΑΣΑΛΑΟΥ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2009 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 10-04-2009 και κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΑΛΑΟΥ (PASALAU) (κύριο 

όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (CONSTANTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΣΤΑΣΕ (NASTASE) (κύριο όνο-

μα) ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ (ECATERINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3510/2021/0000498/21-12-2021 

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 03-12-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώ-
νυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 22-03-2004 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.18405/2021/0001228/29-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 
29-07-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΑ (όνομα) ΘΑΛΕΙΑ (πατρώνυμο) 
ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

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