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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.1549/2022/0009710/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, 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 14-02-2018 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΒ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2002 και κατοικεί
στον Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 30-06-2017, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 11654/31-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.5454/2022/0009781/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αττικής, 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 24-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο)
ΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
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 30-06-2016,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3025/8/28-02-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5496/2022/0009780/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, 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 24-04-2018 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ
(επώνυμο) ΠΕΜΑΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-2000 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
6540/28/02-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3081/2022/0007413/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
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σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217)
γίνεται δεκτή η από 27-02-2018 δήλωση - αίτηση της
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΕΤΣΙ (όνομα)
ΝΑΝΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1991 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει
την 20-10-2014 από ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1201/2022/0006444/0206-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, 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 28-03-2017
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΧΑΤΖΙ (όνομα) ΝΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΕΖΙΡ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1994 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 10080/17/04-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2657/2022/0008593/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αττικής, 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 03-11-2017 δήλωση -αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΟΝΙΑ
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-1994 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8289/9/01-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3524/2022/0007286/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 28-03-2018
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΦΕΡΧΑΤΙ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (πατρώνυμο)
ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1988
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και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2007, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
2960/24/28-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3090/2022/0008780/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής, 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 21-02-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΟΚΟΥ
(όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1998 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1360/6/29.1.2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.3273/2022/0000110/19-05-2022
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή
η από 19-04-2022 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΨΑΡΑ Όνομα ΦΥΛΑΚΤΗΣ Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 09-04-1954 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α΄Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.3267/2022/0000127/19-05-2022
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 11-12-2019
αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΣΑΠΗΣ ΤΟΥΒΙΑ (όνομα) ΑΝΤΟΪΝΕ ΦΡΙΕΝΤΡΙΧ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 18-08-1970, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την περ. α’
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α΄Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.8768/2021/0007068/
03-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’217) γίνεται δεκτή η από 17-11-2016
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΤΣΑΤΣΟ (όνομα) ΜΑΞΙΜΟΣ (πατρώνυμο)
ΘΥΜΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1988
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 20544/04-04-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9604/2022/0003261/
03-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από
16-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΡΖΝΚΙΑΝ (όνομα) ΣΕΡΓΚΕΪ (πατρώνυμο) ΣΑΚΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την
08-07-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24802/10-11-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.1552/2018/0001233/
31-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από
08-08-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥ (όνομα) ΚΑΡΑΝ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-03-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5248/19-07-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2650/2022/0000342/
31-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 13-04-2022
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΑ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ
(πατρώνυμο) ΤΕΛΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1648/
05-04-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2528/2022/0000423/
31-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 17-06-2021
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΚΟΛΑ (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο)
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2002
και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα
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με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1947 / 10-05-2021 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2646/2022/0000337/
31-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 07-04-2022
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2001
και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1633/05-04-2022 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.2041/2022/0000267/
31-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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
18-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ΣΤΕΛΙΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-12-1991 και κατοικεί στον Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 30-06-2009, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Φ.20.4/6942/21-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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