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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220163/2022/0002833/
17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ.1 του 
άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 10-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΓΝΤΑΝ (επώνυμο) ΜΙΓΙΛΕΒ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΣΤΙΑΝΤΙΝ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 23-08- 1995.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220674/2022/0002835/

17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 04-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (επώνυμο) ΧΟΥΛΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΚΟΛΑ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
28-05-1983 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΟΛΕΞΑΝΤΡ ΧΟΥΛΛΑ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΧΟΥΛΛΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219273/2022/0004771/
17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ. 1 του 
άρθρου 15  του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 25-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΜΙΤΡΙΪ (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΙΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΜΙΤΡΙΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
17-01-1971 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΝΤΜΙΤΡΙΪ ΣΤΕΦΑΝΙΝΤΙ σε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219424/2022/0004776/
7-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 28-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΝΤΜΙΤΡΙΪ (επώνυμο) ΛΕΩΝΩΒ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
04-08-1982 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου του σε Δημήτριος Λεωνίδης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.219811/2022/0004786/

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και της παρ.1 του 
άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 03-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώνυμο) ΛΑΣΚΟΒΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 02-03-1971.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
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.4259/2022/0000245/
14-06-2022 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 24-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-
2013 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 03-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΟΝΕΛΑ (ERMONELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4263/2022/0000267/

14-06-2022 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 02-03-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΟ (επώνυμο) ΤΑΝΑΣΙΓΙΕΒΙΤΣ (πατρώνυμο) 
ΑΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-07-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΝΑΣΙΓΙΕΒΙΤΣ (TANASIJEVIC) (κύ-

ριο όνομα) ΑΤΣΟ (ACO).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΝΤΖΙΤΣ (KOVANDZIC) (κύ-
ριο όνομα) ΓΙΕΛΕΝΑ (JELENA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(4)
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.4129/2022/0000801/
14-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου 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 05-08-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΡΙΓΚΟ 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΡΑΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία φ.20.4/6229/09-
07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4258/2022/0000803/
15-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου 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) ΝΙΚΟΛΑ (επώ-
νυμο) ΓΚΙΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-11-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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.20.4/1351 / 11-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4547/2022/0000529/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, 
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Α’ 217), και όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις 
διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 
03-02- 2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΗ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑ-
ΣΗ, γεν. 18-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.6234/2021/0001911/
20-05-2022 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), γίνεται δεκτή 
η από 18-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΡ Όνομα ΑΝΤΡΕΕΑ-ΙΟΝΕΛΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΙ, γεν. 27-09-1994 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5326/2022/0000521/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 24-08-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΧΑΗ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, 
γεν. 14-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.6565/2022/0000637/
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 10-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΒΕΣΤΕ (πατρώνυμο) 
ΒΑΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 01-07-2003 και 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΕ (VESTE) (κύριο όνομα) 

ΒΑΝΤΙΜ (VADIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΕ (VESTE) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.6566/2022/0000638/

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 10-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΚ (επώνυμο) ΒΕΣΤΕ (πατρώνυμο) ΒΑΝΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2003 και κατέχει βεβαί-
ωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΕ (VESTE) (κύριο όνομα) ΒΑ-

ΝΤΙΜ (VADIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΕ (VESTE) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6400/2022/0000591/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου 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 
11-08-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟΣ (όνομα) 
ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
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29-06-1966, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α΄ του άρθρου 1 
του ν.δ. 3370/1955.

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.).

Με την υπό στοιχεία Φ.6562/2022/0000578/
27-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 27-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) ΤΖΑΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20- 10-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 26-06-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΝΙ (XHANI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΝΙ (XHANI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABIOLA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6470/2022/0000269/
11-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου 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 
08-11-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΣΤΕΪΝ (όνομα) ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΑΝ (πατρώνυμο) ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΧΕΝΤΡΙΚΟΥΣ 
ΑΛΦΟΝΣΟΥΣ ΜΑΡΙΑ, που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
την 31-08-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ΄  του άρθρου 
1 του ν.δ. 3370/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 4735/2020.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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