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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.23262/2021/6896/
12-12-2021 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 
από 6/12/2021 πρακτικό της τριμελούς ομάδας της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς 
και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 12-01-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΑΪ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, γεν. 
12-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.23264/2021/7220/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το από 6/12/2021 πρακτικό της τριμελούς ομάδας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα 
Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 12-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΑΪ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός ΣΕ-
ΛΙΜ, γεν. 15-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.23649/2021/0007386/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το από 13/12/2021 πρακτικό της τριμε-
λούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 
07-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΣΙΝΙ Όνομα ΜΑΛΒΙΝΑ Όν. πατρός ΜΟΥ-
ΧΑΜΕΤ, γεν. 01-12-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21816/2021/0006809/
15-12-2021 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 
από 9/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς Ομάδας της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς 
και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΟΜΑΝΙ Όνομα ΕΝΤΡΙ Όν. πατρός ΣΟΥ-
ΛΕΪΜΑΝ, γεν. 24-03-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.20604/2021/0004382/ 
15/12/2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
από 26/10/2021 πρακτικό της τριμελούς ομάδας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νότιου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 23-06-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΜΑΝΤΑΝΙ Όνομα ΕΒΙΣΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 12-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.19593/2021/0006894/
15-12-2021 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 
από 6/12/2021 πρακτικό της τριμελούς ομάδας της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ν. Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΕΟΥ Όνομα ΠΡΑΝΒΕΡΑ Όν. πατρός ΖΕ-
ΜΑΝ, γεν. 02-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.25387/2021/7344/15-12-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 από 6/12/2021 πρακτικό της τριμελούς ομάδας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα 
Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 27-07-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΣΙ Όνομα ΙΣΜΕΤ Όν. πατρός ΠΛΟΥΜΠ, 
γεν. 24-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.29128/2021/7197/
15-12-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α’ 217) και μετά το από 6/12/2021 πρακτικό 
της τριμελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 22-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣ Όν. πατρός ΠΕΤΣΙ, 
γεν. 09-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16999/2020/000/9882/
15-12-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α’ 217) και μετά το από 24/11/2021 πρακτικό 
της τριμελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 05-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΙΟΥΣΝΙΝΑ Όνομα ΣΒΕΤΛΑΝΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 05-08-1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24021/2021/0006848/
15-12-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α’ 217) και μετά το από 6/12/2021 πρακτικό 
της τριμελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 09-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΕΤΣΝΙΚ Όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 30-04-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.14798/2021/000/5509/
15-12-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α’ 217) και μετά το από 24/11/2021 πρακτικό 
της τριμελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 18-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΓΚΟ Όνομα ΣΑΡΑ Όν. πατρός ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, 
γεν. 13-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπ’ αρ. Φ.38357/1146/15-12-2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών και ιδίως 
τα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 12/05/2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΡΤΑΪ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΣΟΚΟΛ, 
γεν. 05/09/1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.37639/2021/9995/15-12-2021 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
και ιδίως τα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 29/03/2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΣΟ Όνομα ΣΟΤΙΡ Όν. πατρός ΑΝΤΟΝ, γεν. 
02/03/1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.8890/2021/0001130/
03-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 18-11-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ 
(επώνυμο) ΤΣΙΕΛΛΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 25-06-2008 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΕΛΛΖΑ (CIELLZA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ΑRTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΕΛΛΖΑ (CIELLZA) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΑ (ΑLMA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8880/2021/0001089/

03-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
09-11-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΜΠΡΑΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΤΣΟΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7382/04-11-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8881/2021/0001090/
03-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
09-11- 2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΛΑΚΟ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-
11-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8992/20-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(5)
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.1738/2022/0000057/
17-02-2022 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 10-11-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΩΤΗΡΗ 
(επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΙΟΥ, 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. 4452/25-10-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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.7637/2021/0001243/
17-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-09-2021 
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δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΚΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΣ-
ΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 
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 
04-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΙΤΣΙ (KOKICI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΛΑΝ (ΑSLLAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΙΤΣΙ (KOKICI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7702/2021/0001469/

17-02-2022 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 02-12-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-01-2005 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤ (ΑRMAND).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα) 
ΜΑΛΒΙΝΑ (MALVINA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ν. Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)    
 Στην υπό στοιχεία Φ.3100/2021/0006812/06-10-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5430) διορθώνεται:

Το όνομα πατρός,
από το λανθασμένο: «ΑΝΤΡΙΟΥ»
στο ορθό: «ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΖΟΣΕΦ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

    Ι 

(8)
 Στην υπό στοιχεία Φ.3727/2022/0000167/27-01-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 613) στη σελίδα 
6287, στήλη πρώτη και στο στίχο 18ο από κάτω, διορ-
θώνεται:

από το λανθασμένο: «ΖΕΡΕΛΛΑΡΗ»,
στο ορθό: «ΖΕΡΕΛΛΑΡΙ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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