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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.32403/2022/0003213/
01-06-2022 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 
υπ΄αρ. 31/15-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΚΑ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΙΛΙΑΖ, 
γεν. 24-08-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.52684/2021/0009342/
17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
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 
07-04-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΣΙΤΣΙΚΟΥ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09- 11-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Ιλίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
Ανάκληση απόφασης κτήσης Ελληνικής ιθαγέ-

νειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3495/2022/0003594/
23-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), η υπό στοιχεία ΕΣ 19766/16-
05-1994 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί κα-
θορισμού ιθαγένειας των: α) (επων.) ΑΪΝΤΙΝΩΒ (κ.ον.) 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (πατρων.) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (μητρων.) 
ΑΝΑΤΟΛΙΑ γεν. στις 23-11-1942 στη Γεωργία β) (επων.) 
ΑΪΝΤΙΝΩΒΑ (κ.ον.) ΜΑΡΙΑ (πατρων.) ΜΩΫΣΗΣ (μητρων.) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΑΝΝΑ το γένος ΚΕΣΩΒΑ γεν. στις 7-5-1947 στη Γεωρ-
γία και γ) (επων.) ΑΪΝΤΙΝΩΒ (κ.ον.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρων.) 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (μητρων.) ΜΑΡΙΑ γεν. στις 16-11-1967 
στη Γεωργία, λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την 
έκδοσή της προϋποθέσεων.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Α΄Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3743/2022/0003528/
23-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 01-08-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΤΑ (BETA) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A435287, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1973 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4483/2022/0002750/
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 05-01-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΡΕΣΚΑΣ 
(TRESKA) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR) ον. πατρός ΠΑΥΛΟ (PAVLLO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A300328, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1979 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑ-
ΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4412/2022/0003306/
17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 07-12-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΑΚΟΥΠΙ 
(JAKUPI) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA) ον. πατρός ΝΤΑΛΙΠ (DALIP), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A549632, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(5)
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.3764/2022/0000572/
24-06-2022 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 05-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΓΚΟΝΤΟΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-01-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΣΕΡΒΙΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 29-08-2001 και κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΝΤΟΛΙΑ (GODOLJA) (κύριο 

όνομα) ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΝΤΟΛΙΑ (GODOLJA) (κύριο 

όνομα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.3769/2022/0000796/
24-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 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 14-04-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΤΩΝ (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2044/07-04-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3773/2022/0000766/
24-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
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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 11-10-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-04-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 24753/20-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5369/2022/0000833/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 12-05-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (πατρώνυμο) ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2005, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5795/2022/0000857/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 05-04-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ Όνομα ΠΑΝΙΚΟΣ Όν. πατρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 05-07-1949 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

(9)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΑΪΝΤΙΝΙ ΕΡΜΟΝΕΛΑ 

(AJDINI ERMONELA).

Με την υπό στοιχεία Φ.795/2021/0001706/ 09-06-
2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η 
υπό στοιχεία Φ.795/2013/0001511/04-06-2013 απόφα-
ση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1515), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογενούς AJDINI 
(ΑΪΝΤΙΝΙ) ERMONELA (ΕΡΜΟΝΕΛΑ) του VANGJEL (ΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-06-1980 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, , επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 
23 του ν. 3838/2010.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3072/2018/0001778/
11-05-2022 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 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-05-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΡΕΒΕΛΙ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΑΜΙ, γεν. 07-04-1969 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3290/2018/0003176/
13-05-2022 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 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΒΑΝΗ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΚΟΛΙ, 
γεν. 12-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3683/2020/0000684/
11-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35612 Τεύχος B’ 3546/08.07.2022

σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-09-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΩΝΟΒΑ Όνομα ΒΕΣΝΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 12-11-1964 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3634/2019/0002308/
13-05-2022 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 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-07-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΜΑ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑΚΗ, 
γεν. 20-10-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3629/2019/0001794/
24-05-2022 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 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-07-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΑ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός ΣΩ-
ΚΡΑΤ, γεν. 07-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2900/2022/0000413/
11-05-2022 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 και 6, 
καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΒΑΤΣ Όνομα ΜΙΡΚΟ Όν. πατρός ΤΟΜΙΣ-
ΛΑΒ, γεν. 03-10-1968 στην ΚΡΟΑΤΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.39372/2021/0002696/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) , καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4873/2021 
(Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 05-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, γεν. 
15-07-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.39115/2021/0002133/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4604/2019 
(Α’ 50), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 04-04-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΛΟΣΤΣΟΥΚ Όνομα ΝΑΝΤΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΪΛΟ, γεν. 20-12-1968 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.39371/2021/0002121/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4873/2021 
(Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 05-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΜΤΖΙΟΥ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΕΜ, γεν. 12-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.38638/2022/0000157/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4604/2019 
(Α’ 50), όπως έχουν τροποποιηθεί, γίνεται δεκτή η από 
28-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΛΟ Όνομα ΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΔΙΜΙΤΕΡ, γεν. 
08-09-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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