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1 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-
μο) ΤΡΟΜΠΛΕΫ (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ 
(πατρώνυμο) ΦΡΑΝΚ - ΡΙΤΣΑΡΝΤ (μητρώνυμο) 
ΜΑΡΙΑ.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

8 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-

νυμο) ΤΡΟΜΠΛΕΫ (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΥ-

ΛΟΣ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝΚ - ΡΙΤΣΑΡΝΤ (μητρώ-

νυμο) ΜΑΡΙΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ. 217673/2022/5691/5-8-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), ύστερα 
από την, κατά το ίδιο άρθρο, γνώμη του Συμβουλίου 
Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της 
υπ’ αρ. 2182/10-1-2022 συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή 
η από 27-8-2019 αίτηση του (επώνυμο) ΤΡΟΜΠΛΕΫ 
(όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝΚ -
ΡΙΤΣΑΡΝΤ (μητρώνυμο) ΜΑΡΙΑ, σε συνέχεια της από 
23-7-2019 σχετικής δήλωσής του, περί αποποίησης της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.53360/2022/0005624/27.7.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 
11/26-03-2021 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 30-06-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ ΑΧΡΑΜ Όνομα ΧΟΣΑΜ Όν. πατρός ΙΝΤ, 
γεν. 07-09-1970 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 34736/2022/0005605/
27-07-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13/10/2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΚΟ Όνομα ΓΚΕΝΤΣΙ Όν. πατρός ΣΕΛΜΑΝ, 
γεν. 26/03/1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 44742/2022/0002482/
27-07-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12/10/2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΤΣΟΥΡΙ Όνομα ΦΛΟΡΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΠΡΕΝΓΚ, γεν. 02/11/1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 42133/2022/0005157/
27-07-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24/02/2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΜΠΟΛΛΙΟΥ Όνομα ΡΟΜΙΡ Όν. πατρός 
ΤΟΝΤΙ, γεν. 22/11/1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 43950/2022/0005152/
27-072022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 18/07/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΧΙΡΑΪ Όνομα ΛΟΥΛΕΖΙΜ Όν. πατρός ΝΤΙ-
ΛΑΒΕΡ, γεν. 30/8/1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 31889/2022/0005128/
27-07-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11/12/2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΤΣΑΪ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΙ, γεν. 09/04/1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 45079/2022/0005084/
27-07-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02/11/2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΚΟΥΛΗ Όνομα ΣΤΥΛΙΑΝΗ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 11/10/1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 36316/2022/0005615/
27-07-2022 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 έως 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19/01/2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΕΓΚΟΥ Όνομα ΣΩΤΗΡ Όν. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛ, γεν. 9/9/1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34137/2022/0003948/
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 αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
γίνεται δεκτό το από 16-08-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΝΙΟΖΟΥ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004και εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δήμο 
Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34723/2022/0001238/
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 Ιθα-
γένειας (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 25-02-2022 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΑΖΙΝΤΕ-
ΝΤΙΑ (όνομα) ΕΡΙΚ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2016, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο  2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του 
στον Δήμο Καλλιθέας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34630/2022/0003308/
11-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
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να με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) όπως αντικα-
ταστάθηκαν εκ νέου με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 26-10-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΑΛΤΖΗΣ (όνομα) ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΔΑΝΙΑ την 
17-06-1992, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984 
και εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4991/2022/0004647/8-8-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δε-
κτή η από 01-04-2022 αίτηση-δήλωση του (επώνυμο) 
ΧΕΧΤ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΕΡΝΣΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 27-03-1978, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4755/2022/0004373/8-8-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄ Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και της παρ. 3 του άρθρου 39 
του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 11-2-2011
αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΠΑΒΕΛ 
(επώνυμο) ΑΣΛΑΝΟΒ (πατρώνυμο) ΦΕΝΤΟΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 04-03-1958, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΠΑΒΕΛ ΑΣΛΑΝΟΒ σε 
ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (η από 27/11/2013 γνωμοδότη-
ση της Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του Προξενείου 
της Ελλάδας στην Μόσχα Ρωσίας της παρ. 2 του άρ-
θρου 15 του ν. 3284/2004, που διατυπώθηκε στο από 
27/11/2013 πρακτικό, και η από 19/06/2018 γνωμοδό-

τηση της Α’ Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 
15 του ν. 3284/2004, που διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 22/
19-06-2018 πρακτικό).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.7685/2022/0000887/4-8-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 06-07-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΕΔΙ (REDHI) ΕΝΤΑ 
(EDA) ον. πατρός ΑΡΚΙΛΕ (ARQILE), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A458951, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-09-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7744/2022/0000103/
29-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 03-02-2022 
αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
(όνομα) ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (πατρώνυμο) ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ , που γεννήθηκε στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 12-01-2011, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7745/2022/0000104/
29-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουρ-
γείου 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 03-02-2022 
αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
(όνομα) ΓΟΥΪΛΙΑΜ ΙΑΚΩΒΟΣ (πατρώνυμο) ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΕ-
ΟΝΑΡΔΟΣ , που γεννήθηκε στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 30-10-2012, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3173/2022/0000874/
27-07-2022 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) και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
17-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΡΟ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, 
γεν. 07-08-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3406/2022/0000819/
27-07-2022 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) και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
23-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΜΠΛΟΒΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός 
ΙΒΑΝ, γεν. 21-08-1981 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3782/2022/0000845/
27-07-2022 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) και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
23-06-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΟΔΙΕΒΑ Όνομα ΑΣΙΑ Όν. πατρός ΜΑΡ-
ΤΙΝ, γεν. 09-12-1983 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 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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