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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.3154/2022/0011692/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, 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 28-02-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΥΤΑΝΙ (όνομα) ΠΑΤΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑ-
ΜΠΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 18670/10/05-12-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3133/2022/0011675/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 14-02-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΕΛΑΪ (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1995 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 20200/30/04-01-2018 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3104/2022/0010640/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
12-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΡΩΜΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΜΠΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-03-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 400/23/15-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1007/2022/0009387/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
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1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΛΑΪ 
(όνομα) ΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΘΟΔΩΡΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-05-1995 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9630/22/22-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2118/2022/0010097/
11-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 31-07-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΡΑΠΟ (όνομα) ΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυμο) ΠΡΙ-
ΑΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1983 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2003, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8690/19/07-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(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.6141/2022/0011669/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 23-05-2018 δήλωση - αίτηση 
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΟ (όνομα) 
ΜΠΛΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1988 και κατοικεί στον Δήμο ΝΙ-
ΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 19-04-2016 από ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.489/2022/0010953/
28-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 20-02-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (πατρώνυ-
μο) ΡΙΦΑΪ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟ την 01-08-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
15202/8/12-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5495/2022/0011622/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 17-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΤΣΑ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 6630/10/07-05-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5435/2022/0011724/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 14-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΕΚΑ (όνομα) ΣΚΕΡΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥ-
ΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-11-1988 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 6240/19/25-04-2018 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5612/2022/0011461/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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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 15-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1996 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
4860/7/30-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.5610/2022/0011399/
01-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 22-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-1991 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2620/34/21-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31069/2021/0008326/3-8-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 29-06-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΓΕΡΣ (όνομα) 
ΛΟΡΕΝΣ ΕΒΑΝ (πατρώνυμο) ΓΟΥΩΛΤΕΡ ΧΙΟΥ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-1967, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε 
την εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(4)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31420/2022/0003438/28.7.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 20-12-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΣΤΡΙ-
ΚΛΑΝΤ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (πατρώνυ-
μο) ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 30-09-1965, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε 
την εγγραφή της στα δημοτολόγια του Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ - 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2661/2022/0000930/ΑΚ/
11-07-2022 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), γίνεται δεκτή 
η από 19-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΥΛΑ Όνομα ΠΕΤΡΙΤ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛ, γεν. 
26-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2236/2022/0000935/ΑΚ/
11-07-2022 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), γίνεται δε-
κτή η από 07-01-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΠΧΒΙΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΤΣΙΡΑ Όν. πατρός ΕΛ-
ΓΚΟΥΤΖΑ, γεν. 18-09-1968 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2876/2022/0000877/ΑΚ/
23-06-2022 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), γίνεται δε-
κτή η από 21-01-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΚΟΥΡΤΖΙΕΒΑ Όνομα ΤΣΙΑΛΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΙ, γεν. 11-04-1960 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1828/2022/0000881/ΑΚ/
05-07-2022 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), γίνεται δε-
κτή η από 18-08-2021 αίτηση πολιτογράφησης του αλ-
λογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΔΙΟΝΙΣ Όν. πατρός 
ΚΟΔΕΛ, γεν. 10-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1738/2022/0000592/ΑΚ/
11-07-2022 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), γίνεται δεκτή 
η από 04-11-2020 Αίτηση Πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΝΕΜΠΝΑΓΙΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πα-
τρός ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 21-11-1979 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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