
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

 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.3302/2022/0000051/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 31-01-2022 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗ 
(επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-9-2015 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, 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 01-01-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (SKENDAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΝΓΚΑ (MINGA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3336/2022/0000326/
02-06-2022 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 17-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, 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, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (PARASHQEVI).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3338/2022/0000331/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: 
(όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΑΡ-
ΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 11-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΥ (CEKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΥ (CEKU) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΩΡΑ (LEONORA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3339/2022/0000332/
02-06-2022 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 23-05-2022 
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δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 11-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΥ (CEKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΥ (CEKU) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΩΡΑ (LEONORA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.3225/2022/0000371/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 29-09-2021 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(όνομα) ΜΕΦΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΝΑΞΗ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/3586/13-09-2021 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3309/2022/0000367/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 21-02-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία: (όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (επώνυμο) ΣΕΝΕΓΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΙΤΖΙΜΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/607/10-02-2022 βε-

βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3310/2022/0000363/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 01-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(όνομα) ΕΛΣΑΕΝΤΑ (επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙ-
ΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/7045 π.ε./11-01-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.912/2022/0000386/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 15-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (επώνυμο) ΠΟΥΡΙΚΗΣ (πατρώνυμο) 
ΚΩΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/1080/08-03- 2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3318/2022/0000388/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 15-03-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (επώνυμο) ΣΟΛΛΟΥΦΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/928/04-03-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3322/2022/0000390/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
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γείου 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 23-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/1029/16-03-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.3326/2022/0000392/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 30-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΡΑΗ (πατρώνυμο) 
ΦΕΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/1268/18-03-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.3329/2022/0000369/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 01-04-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΡΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΣΑΧΑΪ (πατρώνυμο) ΜΟΥ-
ΧΑΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-10-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/851/25-02- 2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.3337/2022/0000379/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 17-05-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία: (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 

09-03-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑ-
ΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1949/
05-05-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.3306/2022/0000377/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 15-02-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΛΕΞΗΣ (επώνυμο) ΜΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛ-
ΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/440/03-02- 2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.3206/2022/0000373/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 10-09-2021 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΜΑΜΑ (επώνυμο) ΣΟΥΡΑΤΖ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3161/02-07-2021 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.3199/2022/0000375/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
12-08-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία: (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΡΟ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
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φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3316/23-07-2021 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

13. Με την υπό στοιχεία Φ.3274/2022/0000381/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουρ-
γείου 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 06-12-2021 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΒΡΑΑΜ ΚΟΥΛΟΛΙ (επώνυμο) ΣΟΥΡΑΤΖ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 

01-12-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡ-
ΛΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5231/
30-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

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