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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9134/2022/0000544/
30-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 04-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΛΙ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός ΛΕΚ, 
γεν. 22-06-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10045/2021/0002980/
30-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 

της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 02-09-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΟΡΟΑΜΠΑ Όνομα ΑΝΤΡΕΕΑ ΛΙΛΙΑΝΑ 
Όν. πατρός ΑΝΕΥ, γεν. 11-03-1981 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9506/2022/0000546/
06-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 12-06-2020 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΤΖΑΪ Όνομα ΚΛΑΪΝΤΙ Όν. πατρός 
ΙΝΤΑΓΙΕΤ, γεν. 30-03-1998 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(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.7654/2021/0001316/
19-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 
20-10-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-02-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΜΗΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-09-2007 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (NASKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (NASKA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΓΚΕΡΤΑ (FLOGERTA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7655/2021/0001317/

19-04-2022 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 20-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-04-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΜΗΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-09-2007 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (NASKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (NASKA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΓΚΕΡΤΑ (FLOGERTA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7665/2021/0001346/

19-04-2022 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 29-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΤΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, 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 20-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΟΛΛΑΡΙ (MECOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΤΑΦΙΛ (TAFIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΟΛΛΑΡΙ (MECOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2065/2022/0000187/
04-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΦΟΚΟΥ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΓΚΑΝΙ, 
γεν. 26-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3550/2022/0000236/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 18-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΙΡΙΔΗ Όνομα ΝΑΝΑ Όν. πατρός ΖΑΟΥΡΙ, 
γεν. 09-11-1966 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2747/2022/0000188/
04-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 02-11-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΪΜΑΪ Όνομα ΣΕΖΑ Όν. πατρός ΝΟΒΡΟΥΣ, 
γεν. 12-01-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.2441/2022/0000161/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 16-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΕΓΚΟΥ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός 
ΕΚΕΡΕΜ, γεν. 10-10-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2192/2022/0000159/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 04-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΙΟ Όνομα ΜΑΡΣΕΛ Όν. πατρός ΧΟΣΑΜΠΑ, 
γεν. 13-12-1974 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3083/2021/0000933/
19-04-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, 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 20-07-2021 αίτημα της μητέρας της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΗΔΗΚΤΑΚΗ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2004, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(9)
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.18460/2022/0000234/
23-03-2022 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 21-01-2022 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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. 728/10-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18473/2022/0000155/
23-03-2022 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 22-02-2022 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΠΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
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. 732/10-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18478/2022/0000184/
23-03-2022 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 02-03-2022 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟΝ (επώ-
νυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 960/14-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.18409/2022/0000271/
23-03-2022 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 18-03-2022 δήλωση - αίτηση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21842 Τεύχος B’ 2208/06.05.2022

του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕ-
ΑΣ - ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΚΟΤΟΒΑΝΟΥ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΟΡΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 1459/08-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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