
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

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

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

6 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 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.2721/2022/0011727/
03-08-2022 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 06-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (επώνυμο) ΚΟΚΟΝΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΪΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2009 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 07-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΝΑ (KOKONA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΪΤ (VAIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΝΑ (KOKONA) (κύριο όνομα)

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2795/2022/0011859/
03-08-2022 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 12-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥ-
ΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 08-01-2004 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) 

ΟΝΕΝΤΑ (ONEDA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2894/2022/0009404/
03-08-2022 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 06-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΚΟΡΑ (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (πατρώνυμο) ΕΛ-
ΜΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
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τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 04-07-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (BAZO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΜΑΖ (ELMAZ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (BAZO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

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.2767/2022/0010137/
14-07-2022 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 06-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-12-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2769/2022/0010155/
14-07-2022 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 06-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑ-
ΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-12-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2796/2021/0006234/
11-07-2022 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 13-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΝΙΛΝΤ (επώνυμο) ΜΟΛΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 24-01-2003 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΙΣΤΙ (MOLISHTI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΙΣΤΙ (MOLISHTI) (κύριο όνομα)

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2808/2022/0010686/
14-07-2022 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 13-12-2017 δή-
λωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΠΑΖΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2002 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΖΑ (PAZA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΪ (DUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΑΝΤΑ (FLORIANDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2887/2022/0009391/
14-07-2022 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 06-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (πατρώνυμο) ΕΛ-
ΜΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2004 και 
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κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-08-2001 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (BAZO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΜΑΖ (ELMAZ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ (BAZO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.2896/2022/0009949/
11-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 , Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 04-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΣΕΜΑ (πατρώνυμο) ΝΕΣΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 16-11-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΑ (SEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΣΤΙ (NESTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΑ (SEMA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.2891/2022/0009392/
29-06-2022 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 06-12-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-1-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-07-2004 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (XHELO) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (XHELO) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.15872/2022/0001997/
03-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 08-10-2019 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΕ-
ΝΙΝΗ (KENINI) ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (DHIMITRULLA) ον. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A479758, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-1985 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24557/2022/0002768/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 
3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 07-02-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΙΣΜΠΙ-
ΚΗ (BIZBIQI) ΧΡΥΣΑΝΘΗ (KRISANTHI) ον. πατρός ΚΩΤ-
ΣΙΟΣ (KOCO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A499597, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-1999 και κατοικεί στον 
Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4651/2019/0000490/
14-07-2022 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) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 17-04-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΡΟΥΤΣΙ Όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΣΚΕΛΚΙΜ, γεν. 13-12-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4698/2020/0001054/
14-07-2022 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) και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 03-07-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΑΚ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΚΕΛ-
ΚΙΜ, γεν. 06-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3833/2022/0000281/14-7-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλο-
δαπών, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, καθώς 
και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή 
η από 21-06-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΠΟΒΣΚΑΪΑ Όνομα ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 09-09-1987 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5293/2022/0000476/
14-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217) και μετά το πρακτικό γίνεται δεκτή η από 19-05-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΡΑ Όνομα ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ Όν. πατρός 
ΤΖΕΒΙΤ, γεν. 13-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5302/2022/0000570/
14-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217) και μετά το πρακτικό γίνεται δεκτή η από 07-06-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΜΠΙΛΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΝΑΝΙ Όν. πατρός ΓΚΙΒΙ, 
γεν. 19-07-1959 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για 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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