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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.43513/2022/0003057/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
12/31-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 08-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΛΦ ΜΠΕΝΕΚΟΣ Όνομα ΣΟΥΖΑΝ-ΝΤΑ-
ΪΑΝΑ Όν. πατρός ΜΑΪΚΛ-ΤΖΩΝ, γεν. 16-08-1961 στο 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33692/2022/0001012/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 11/23-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 23-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΜΑ Όνομα ΜΑΤΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΠΕΡΙΚ, 
γεν. 07-08-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34415/2022/0000557/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 6/19-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 17-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΤΣΑΝΙ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 12-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.43951/0001224/31-03-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
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που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 18/07/2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΧΙΡΑΪ Όνομα ΑΡΤΕΜΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΙΣΛΑΜ, 30/01/1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.  Με την υπό στοιχεία Φ.35693/0000823/18-03-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 08/12/2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπου υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΑΡΚΟ Όνομα ΕΡΜΑΝΤ Όν. πατρός 
ΜΠΑΡΔΥΛ, γεν. 01/04/1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.40493/0001202 απόφαση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών που προ-
βλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας  (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
24/01/2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟ, γεν. 27/08/1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 52601/2022/0003377/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23/3/2021 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΙΑ Όν. πατρός ΓΚΡΙ-
ΓΚΟΡΕ, γεν. 28/11/1980 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.44365/2022/0003119/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 

Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12/09/2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΣΚΑ Όνομα ΝΤΟΡΙΝΑ Όν. πατρός ΠΡΕΝΓΚ 
γεν. 13/02/1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

3. Με την υπό στοιχεία Φ.36583/2022/0002716/
16-05-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02/02/2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΚΟΒΑ Όνομα ΖΙΝΑΪΝΤΑ Όν. πατρός 
ΒΙΝΤΣΟ γεν. 16/05/1949 στην ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

4. Με την υπό στοιχεία Φ.50924/2022/0002964/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09/10/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑ Όνομα ΣΑΪΜΙΡ Όν. πατρός ΒΕΣΕΛ γεν. 
20/03/1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

5. Με την υπό στοιχεία Φ.51033/2022/0003498/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23/10/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΟ Όνομα ΟΛΓΚΕΡΤ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ 
γεν. 19/9/1984 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

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.38563/2022/0002478/
16-5-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 26/5/2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΙ Όνομα ΜΑΡΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ 
γεν. 14/02/1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
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συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.42523/2022/0001249/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21/03/2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΝΑΤΟΠΙ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕΦ-
ΚΕΤ γεν. 12/08/1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 49535/2022/0003225/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06/02/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΟ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΒΑΝΓΚΕΛ, 
γεν. 18/02/1986 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.41748/2022/0002387/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14/01/2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΟΜΙΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ , γεν.27/4/1974 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.51169/2022/0001461/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13/11/2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΒΟΛ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΑΝΤΡΙΑΝ, 
γεν. 4/8/1985 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 48529/2022/0002780/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10/10/2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΑΠΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΛΕΡΙ, γεν. 19/05/1983 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.8874/2021/0001100/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 
18-10-2021 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΡΑΟΥΣΙ (BRAUSHI) ΤΣΟΜΟ (COMO) ον. πα-
τρός ΧΑΤΕΜ (HATEM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α4 61465, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-01-1980 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.21486/2022/0000307/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 01-06-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (πατρώνυμο) 
ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 15-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21491/2020/0000462/

13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 15-06-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 21-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ (VISHKULLI) (κύριο 

όνομα) ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ (VISHKULLI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21492/2020/0000463/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 15-06-2020 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 21-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ (VISHKULLI) (κύριο 

όνομα) ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ (VISHKULLI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028510706220004*
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