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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.2881/2022/0000473/ΑΚ/
07-06-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-02-2022 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙΑ (όνομα) 
ΡΟΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 19-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 330/04-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(2)
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.2879/2022/0000805/ΑΚ/
07-06-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-02-2022 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡ-
ΣΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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. 
230/27-01-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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.2883/2022/0000802/ΑΚ/
07-06-2022 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-02-2022 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 15-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 302/03-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5713/2022/0000294/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 
5, 6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά, το από
09-12-2021 πρακτικό της τριμελούς ομάδας της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
05-02- 2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΡΓΚΟΤΣΚΑ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΕΡ, γεν. 24-10-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5971/2022/0000306/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5, 
6 καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(Α’ 217) και μετά το από 09-12-2021 πρακτικό της τρι-
μελούς ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 21-05-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΝΑΪ Όνομα ΦΙΣΝΙΚ Όν. πατρός ΛΟΥΤΦΙ, 
γεν. 16-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.7542/2022/0000660/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 20-04-2021 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΝΓΚΑ (όνομα) ΤΖΟΑΝ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/2314 /13-04-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.7561/2022/0000663/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-05-2021 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΕΧΜΕΤΑΪ (όνομα) ΣΑΜΠΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-2002 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.3/1173/06-04-2021 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7581/2022/0000669/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 16-06-2021 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΑΓΚΑΝ (όνομα) ΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 18-10-2001 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/324 / 15-01-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7571/2022/0000667/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-06-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΓΚΟΣ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΣΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.3/3059/31-05-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7801/2022/0000657/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217) γίνεται δεκτή η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση της 

ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥΛΗ 
(όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΚΥ-
ΘΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2004, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7920/24/01-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.7585/2022/0000674/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-06-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥ-
ΠΑΪ (όνομα) ΑΡΜΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΥΖΑΦΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.3/3929 / 10-06-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
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.7531/2022/0000705/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-04-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ 
(επώνυμο) ΖΑΪΜΗ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΔΡΟΥ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.3/7754 /
09-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7631/2022/0000605/
21-06-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
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κών, 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 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 
(επώνυμο) ΤΖΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/4826 / 28-07-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

  (8) 
 Στην υπό στοιχεία Φ.42918/2022/0001241/31-03-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2702) διορθώνεται 
το επώνυμο,

από το εσφαλμένο: «ΠΕΡΓΚΕΡΑΪ»,
στο ορθό: «ΠΕΡΓΚΕΓΚΑΪ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής)

Ι

    (9) 
 Στην υπό στοιχεία Φ.18334/2021/0000271/17-12-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 329/2022) στη 
σελίδα 3069 στη στήλη Α στον 10ο στίχο εκ των κάτω 
διορθώνεται το όνομα πατέρα,

από το εσφαλμένο: «ΜΠΕΡΝΑΝΤ»,
στο ορθό: ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   
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