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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.215144/2022/0004121/
07-06-2022 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. 13/06-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΛΕ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 11-12-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219833/2022/0004213/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΚΟΡΕΤΣΚΙ (πατρώνυμο) 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
28-05-1961 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματός 
του σε Νικόλαος Κορετσκίδης.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219301/2022/0004243/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 31-01-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΚΑΪΝΤΕΡΙΔΗΣ (πατρώνυμο) 
ΒΙΤΑΛΗ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 19-03-1992 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΚΑΪ-
ΝΤΕΡΙΔΗΣ σε ΚΑΪΔΕΡΙΔΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

17 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3083

30093



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30094 Τεύχος B’ 3083/17.06.2022

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219258/2022/0003269/
30-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
30-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΞΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
18-09-1987 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΞΑΝΤΟΠΟΥΛΟ σε ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219438/2022/0003267/
11-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
30-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪ (επώνυμο) ΞΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΡΙΣ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
19-09-1988 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΝΙΚΟΛΑΪ ΞΑΝΤΟΠΟΥΛΟ σε ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4910/2022/0002967/6-6-2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 18-02-2022 
αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2004, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2778/2021/0000122/ΑΚ/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 

26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 21-12-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΜΠΑΠΗΣ (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΣ (πατρώνυ-
μο) ΤΖΩΡΤΖ ΜΑΙΚΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08- 01-2002, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δ. Λήμνου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2779/2022/0000797/ΑΚ/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 21-12-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΜΠΑΠΗΣ (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΑΞΙΝ (πατρώνυμο) 
ΤΖΩΡΤΖ ΜΑΙΚΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-01- 2002, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δ. Λήμνου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1351/2022/0000118/
01-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 15-02-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΕΣΣΙΝΑ (όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2021, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1356/2022/0000162/
01-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 09-05-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΝΑΤΙΑΝ (όνομα) ΘΩΜΑΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2015, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.1357/2022/0000163/
01-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 09-05-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΝΑΤΙΑΝ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2012, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(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.2643/2022/0000155/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
29-06-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.53.1/1213/18-02-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2660/2022/0000150/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 07-08-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥ-
ΣΑΪ (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-2000 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.53.1/3422/27-03-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2668/2022/0000207/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
02-09-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-11-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΣ, 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 εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/3080/13-04-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
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.18453/2022/0000457/
27-05-2022 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 26-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙ-
ΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΙΣΙ (DYRMISHI) (κύριο όνομα)

ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (QATO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18499/2021/0000451/
27-05-2022 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 09-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
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χεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-07-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-05-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (OSMANI) (κύριο όνομα)

ΜΙΚΑΕΛΑ (MIKAELA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18587/2022/0000352/
27-05-2022 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 29-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕ-
ΣΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2012 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟ-
ΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από τις 30-06-2004 και κατέχει άδεια δια-
μονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΙΑΝ (BESJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΥΕΛΑ (ANDUELA).

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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