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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18196/2022/0002445/
30-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 11-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΙ Όνομα ΡΟΖΕΤΑ Όν. πατρός 
ΣΕΛΑΟΥΝΤΙΝ, γεν. 06-04-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.19877/2022/0002481/
08-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΖΟΚΑΡΙ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΙΒΑΝ, 
γεν. 19-03-1970 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22287/2022/0003087/
30-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 

γίνεται δεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΣΟΦΙΕ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
19-08-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.20029/2022/0002934/
08-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΙΝΟΒΑ Όνομα ΕΡΜΙΡΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 08-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.17811/2022/0003205/
08-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΜΠΕΤΑ Όνομα ΑΛΕΞΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 29-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.14985/2020/0009451/
08-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΟ Όνομα ΦΛΟΡΙΑΝ Όν. πατρός ΤΕΚΙ, 
γεν. 25-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.22516/2022/0003162/
08-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΦΑΪ Όνομα ΦΛΟΡΑ Όν. πατρός ΛΟΥΚ, γεν. 
10-05-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Με την υπό στοιχεία Φ.23534/2022/0003287/
08-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 31-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΙ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 14-07-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.23503/2022/0002783/
17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΛΑΝΗ Όνομα ΦΑΤΜΙΡ Όν. πατρός 
ΣΑΜΠΑΝ, γεν. 05-10-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.23506/2022/0002784/
17-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
και γίνεται δεκτή η από 26-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΛΑΝΗ Όνομα ΦΟΥΝΤΙΜΕ Όν. πατρός 
ΧΥΣΕΝ, γεν. 24-07-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34002/2022/0001205/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10   του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 28-02-2021 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΕΛΟΥΑΝ (όνομα) ΙΜΠΡΑΗΜ (πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑΗΜ 
ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟ την 
26-01-1943, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο β΄ του άρθρου 14 
του α.ν. 1856 και εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο 
Καλλιθέας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34190/2021/0007627/
11-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν εκ 
νέου με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 

197) γίνεται δεκτό το από 01-04-2021 αίτημα της (επώνυ-
μο) ΚΑΣΤΑΝΗ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 10-09-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α’ του ν.δ. 
3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Νί-
καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18478/2022/0003449/25-07-
2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν εκ νέου με 
το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4735/2020 (197 Α΄ΦΕΚ) γίνεται 
δεκτό το από 18-12-2015 αίτημα του (επώνυμο) ΝΑΚΟΣ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 19-04-1977, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το εδάφιο α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2910/2022/0001103/ΑΚ/
25-07-2022 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 24-05-2022 αίτημα της 
(επώνυμο) ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΦΑΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 
17-02-1993, 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 Δημοτο-
λόγιο του Δ. Λήμνου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
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.2614/2022/0000719/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 07-02-2022 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΥΠΡΟ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10- 06-2004 και κατοι-
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κεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/2680/17-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2682/2022/0000684/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 28-06-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΧΑΪΝΤΕΡ (επώνυμο) ΣΑΧΖΑΝΤ (πατρώνυμο) 
ΣΑΤΖΙΝΤ, που γεννήθηκε στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ την 29-11-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/3283/22-06-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2684/2022/0000703/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 01-07-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΟΛ (επώνυμο) ΤΣΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12- 06-2006 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/3236/21-06-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2690/2022/0000749/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 
11-07-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΙΝΤΑ (επώνυμο) ΜΕΡΚΟ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3102/21- 06-
2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2689/2022/0000747/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 
11-07-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1477 / 04- 04-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.2685/2022/0000730/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 07-07-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (πατρώνυμο) 
ΧΑΤΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22- 11-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1652 / 07- 04-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3829/2022/0000719/
04-07-2022 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 28-01-2020 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΒΑ Όνομα ΒΑΣΙΛΚΑ Όν. πατρός 
ΠΕΝΤΣΟ, γεν. 16-01-1995 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2569/2022/0000747/
30-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
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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 15-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΪΤΣΕΒΑ Όνομα ΑΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 21-08-1979 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4307/2022/0000847/
04-07-2022 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 σύμφωνα με τις 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 18-05-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΟΥΤΙ Όνομα ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΡΕΣΑΤ, γεν. 10-03-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις γιαγια την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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