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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.26437/2021/0009970/
10-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 
20/16-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 19-09-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΤΖΑ Όνομα - ΣΑΜΠΡΙΕ Όν. πατρός ΛΟΥ-
ΑΝ, γεν. 19-05-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
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.19050/2022/0000331/
20-01-2022 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 04-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΔΙΟΝΙΣ (επώνυμο) ΒΕΝΤΡΕΣΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-05-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 21-11-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΝΤΡΕΣΑ (VENDRESHA) (κύριο 

όνομα) ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΝΤΡΕΣΑ (VENDRESHA) (κύριο 

όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.19051/2022/0000332/

20-01-2022 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 04-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΒΕΝΤΡΕΣΑ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 21-11-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΝΤΡΕΣΑ (VENDRESHA) (κύριο 

όνομα) ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΝΤΡΕΣΑ (VENDRESHA) (κύριο 
όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.19336/2018/0008759/
17-01-2022 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 12-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΜΙΤΕ (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2010 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
20-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΙ (YZEIRI) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΙ (YZEIRI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18636/2022/0000191/

18-01-2022 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 15-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΕΣΑ (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 01-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) ΑΒΝΙ 

(AVNI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18542/2022/0000134/

20-01-2022 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 05-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΛΟΡΙΣΑ (επώνυμο) ΧΟΥΤΑ (πατρώνυμο) ΦΕΣ-
ΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-12-2010 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 26-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΤΑ (HUTA) (κύριο όνομα) ΦΕΣ-

ΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΤΑ (HUTA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΤΑ (FLORETA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.18410/2021/0003700/

20-01-2022 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 22-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣ-
ΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2010 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 
τις 13-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA)
7. Με την υπό στοιχεία Φ.18093/2022/0000199/

20-01-2022 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 11-01-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΒΑΛΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 τις 01-10-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ (LATIFLLARI) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΝΤΕΤ (VALDET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ (LATIFLLARI) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.18639/2021/0007900/

18-01-2022 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 15-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, 
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που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2009 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 01-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) ΑΒΝΙ 

(AVNI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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.1793/2022/0000012/ΑΚ/
14-01-2022 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 18-08-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
3045/23-07-2021 Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

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

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(4)
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.10172/2021/0003110/
20-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυασμό 

με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 
20-12-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΪ (επώνυμο) ΑΝΤΡΕΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-07-2015 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-10-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΤΡΕΑΣ (ANDREAS) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΝΤΟ-

ΡΙΝΑ (DORINA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7482/2021/0000233/
20-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 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 15-02-2021 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 
22-06-1959, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α΄ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7055/2021/0001495/
20-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 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 29-10-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΨΑΝΗ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2010, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7501/2021/0000379/
20-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 02-03-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΛΑ (όνομα) ΣΜΑΡΑΓΔΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΓΓΑ-
ΡΙΑ την 15-02-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
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.1961/2021/0000476/
05-01-2022 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 18-11-2021 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
(επώνυμο) ΚΙΡΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6416/29-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
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.6490/2021/0001965/
12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 15-12-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΦΕΡΚΟ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8345/30-11-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6491/2021/0001966/
12-01-2022 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 17-12-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΓΚΕΣ 
(επώνυμο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8012/10-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6492/2021/0001968/
12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 17-12-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΓΚΟΥΕΡ 
(επώνυμο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7894/10-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6493/2021/0001971/
12-01-2022 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 17-12-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ 
(επώνυμο) ΜΑΛΑ (πατρώνυμο) ΣΑΖΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΞΥ-
ΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8699/07-12-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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