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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.6239/2022/0007024/ 
30-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 13-02-2018 
δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΑΦΡΟΝΟΒ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 28-06-1991 και κατοικεί 
στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 12-06-2017 από τη ΣΧΟΛΗ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3849/2022/0012836/ 
30-08-2022 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 23-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5100/32/ 
04-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ θυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3862/2022/0012830/ 
30-08-2022 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 30-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΤΡΟΚΑ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-12-1986 
και κατοικεί στον Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7000/7/11-05-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6582/2022/0007557/ 
30-08-2022 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 26-03-2018 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΤΙ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-1995 και κατοικεί 
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στον Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2960/28/28-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.6139/2022/0006015/ 
30-08-2022 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΡΡΕΣΙ (όνομα) ΡΟΤΖΕΝΣΑ (πατρώνυμο) 
ΕΣΤΡΕΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-1990 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕ-
ΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1360/2/29-01-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.6588/2022/0007548/ 
30-08-2022 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 28-03-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-01-1994 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2171/18/13-02-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.6591/2022/0007551/ 
30-08-2022 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 28-03-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (όνομα) ΕΝΙ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, 
πουγεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1991 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 30-06-2006, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 2171/16/14-02-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.6565/2022/0007424/ 
30-08-2022 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 21-03-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ (όνομα) ΚΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-02-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3580/21/12-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της 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.3632/2022/0011790/ 
31-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής 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 25-04-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώ-
νυμο) ΔΑΜΟ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΗΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2620/37/21-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3864/2022/0012822/ 
30-08-2022 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 30-05-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΜΟ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πα-
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τρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-02-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4110/15/16-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3867/2022/0012849/ 
30-08-2022 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 30-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ (όνομα) ΑΛΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-1988 
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 εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6630/17/07-05-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6435/2022/0007009/ 
30-08-2022 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 28-02-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΪΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-03-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20370/8/08-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.6168/2022/0006032/ 
30-08-2022 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 16-01-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (όνομα) ΑΜΠΡΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-05-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
20200/27/04-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.28849/2022/0002537/ 
04-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 15-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΣΕΤΝΙΑΚ, Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, Όν. πατρός 
ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 16-05-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.22526/2020/0013946/ 
04-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-06-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΑΪ, Όνομα ΝΙΚΟ, Όν. πατρός ΛΑΖΙ, γεν. 
07-08-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27442/2022/0002418/ 
04-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 14-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΥΜΙΟ, Όνομα ΡΑΪΜΟΝΤΑ, Όν. πατρός 
ΚΕΝΤΡΟ, γεν. 10-05-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.25400/2021/0006335/ 
04-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περίπολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΟΥΜΑΡ, Όνομα ΜΠΑΛΤΖΙΝΤΕΡ, Όν. πατρός 
ΡΑΜ, γεν. 25-10-1974 στην ΙΝΔΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.28869/2021/0008828/ 
04-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 15-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΝΕΑΝΟΥ, Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ, 
Όν. πατρός ΙΟΑΝ, γεν. 03-11-1984 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.3202/2022/0000402/ 
02-09-2022 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 08-06-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΗΣ (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2014 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 07-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ (CIPI) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΑΚΙ 

(JANAQ)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΑΪΛΟΒΑ (DANAILOVA) (κύ-

ριο όνομα) ΝΤΕΣΙΣΛΑΒΑ (DESISLAVA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3203/2022/0000417/ 

02-09-2022 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 08-06-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΡΟΔΕ (πατρώνυμο) 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-
2011 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 06-02-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΔΕ (RRODHE) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΔΕ (RRODHE) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA)

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(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.3204/2022/0000508/ 
02-09-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 29-06-2022 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΜΠΡΑΣ 
(όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΜΠΟΓΝΤΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 14-10-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6937/20-06-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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