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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3563/2022/0003428/3-8-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται δεκτό το από 01-07-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΡΕΝΤΙΝΑ (όνομα) ΝΑΤΑΣΑ ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 25-07-1973, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικής Διευθύντριας Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

(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.7209/2022/0000686/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 11-03-2020 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΗΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/1432/03-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7733/2022/0000741/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 20-01-2022 
δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΦΕ (επώνυμο) ΣΜΙΡΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/7965/03-01-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7734/2022/0000738/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-01-2022 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΜΟΥΗΛ (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2005, και-
κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/8688/03-01-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7753/2022/0000806/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 23-02-2022 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) ΒΛΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2006 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 υπό στοι-
χεία Φ.20.3/987/16-02-2022 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(3)
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.7722/2022/0000735/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργεί-
ου 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 04-01-2022 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΕΓΚΛΑ-
ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.3/74/18-01-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7732/2022/0000732/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 19-01-2022 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣ-
ΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 υπό στοι-
χεία Φ.20.3/8221/23-11-2021 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7755/2022/0000812/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 23-02-2022 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.3/984/16-02-2022 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7754/2022/0000809/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 23-02-2022 
δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΑΝΑ (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕ (πατρώνυμο) ΟΥ-
ΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 υπό στοι-
χεία Φ.20.3/985/16-02-2022 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7737/2022/0000729/
27-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 28-01-2022 
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δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΙΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 υπό στοι-
χεία Φ.20.3/8872/09-12-2021 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3389/2022/0000827/
27-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 09-05-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΝΤΙΓΙΑΝ. Όνομα ΑΛΙΝΑ. Όν. πατρός ΦΕ-
ΝΤΙΑ, γεν. 22-11-1978 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3547/2022/0000896/
27-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 07-02-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΜΠΑΣΙ. Όνομα ΙΛΜΑ. Όν. πατρός ΔΙΜΙ-
ΤΕΡ, γεν. 31-05-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3777/2022/0000802/
27-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 21-09-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΒΑ ΣΙΟΥΤΑ. Όνομα ΡΑΛΙΤΣΑ. Όν. πα-
τρός ΣΒΕΤΛΙΝ, γεν. 10-08-1984 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3788/2022/0000902/
27-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 04-07-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΚΙΝΙ. Όνομα ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΣ, γεν. 30-01-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1830/2022/0000265/8-7-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄ αρ. 
12/17-12-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
10-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΠΙΑΝ. Όνομα ΑΝΚΑ. Όν. πατρός ΜΠΟ-
ΓΝΤΑΝ - ΦΛΟΡΙΑΝ, γεν. 26-01-1980 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.4304/2022/0000845/
01-08-2022 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 06-05-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 16-03-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο 

όνομα) ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΩΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.4310/2022/0000718/
01-08-2022 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 20-05-2022 δή-
λωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 15-06-2003 και κατέχει άδεια δι-
αμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡ (BESMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (COKU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΝΤΓΙΟΝΑ (ELDJONA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9211/2021/0000642/
23-06-2022 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 24-06-2020 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ 
(όνομα) ΧΑΚΙΜ (πατρώνυμο) ΜΕΣΟΒΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
3906/18-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9339/2022/0000289/
23-06-2022 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 
11-11-2021 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 3564/29-07-2021 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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