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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34426/2022/0004938/
20-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτό το από 28-05-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΖΟΖΕΦ ΑΝΤΟΝΥ (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥ-
ΡΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 29-04-1969, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του 
στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34598/2022/0004517/
15-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτό το από 07-09-2021 αίτημα της (επώνυ-
μο) ΣΙΑΦΛΕΚΗ (όνομα) ΤΖΑΝΕΤ ΜΑΡΣΙΑ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 04-12-1973, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Πειραιά.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34812/2022/0001250/
26-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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 15-02-2022 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (όνομα) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 
17-02-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο Γλυφάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34718/2022/0005619/
18-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, 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 την παρ. 4 
του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται δεκτό 
το από 13-12-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ 
(πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 19-10-2021, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34429/2022/0001990/
13-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνε-
ται δεκτό το από 07-06-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΕ 
ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
06-09-1996, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984, 
ημερομηνία κτήσης 9/4/1999 και εγκρίνεται η εγγραφή 
της στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.34874/2022/0001698/
13-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, 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 
21-03-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-06-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.34828/2022/0001699/
15-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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 29-03-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΛΑΛΑΣ (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-10-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο Νίκαιας - Αγίου 
Ιώαννη Ρέντη.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34787/2022/0001264/
15-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνε-
ται δεκτό το από 14-02-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΖΕΝΝ 
(όνομα) ΤΕΡΡΥ (πατρώνυμο) ΧΕΝΡΙ, που γεννήθηκε στη 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 10-01-1976, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34831/2022/0000943/
26-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
γίνεται δεκτό το από 02-02-2022 αίτημα του (επώνυμο) 
ΒΑΝ ΕΜΜΕΝΙΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυ-
μο) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στη ΖΙΜΠΑ-
ΜΠΟΥΕ την 05-11-1961, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στο Δήμο Καλλιθέας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34811/2022/0000944/
15-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
γίνεται δεκτό το από 09-01-2022 αίτημα του (επώνυμο) 

ΣΑΪΦΕΡ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚ (πατρώνυμο) 
ΧΑΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ την 14-12-1975, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.34632/2022/0002529/
19-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 23-05-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΒΒΑΔΑΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34465/2022/0005630/
14-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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), γί-
νεται δεκτό το από 24-09-2009 αίτημα της (επώνυμο) 
ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ (όνομα) ΣΑΜΙΡΑΜ (πατρώνυμο) ΧΟΒΧΑΝ-
ΝΕΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 27-10-1960, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης του εδάφιου γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 
και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Νέας Σμύρνης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34841/2021/0007857/
12-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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 22-12-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΓΑΒΑΛΑΣ (όνο-
μα) ΑΡΤΕΜΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
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στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-03-2002, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο Πειραιά.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34846/2021/0007859/
12-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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 22-12-2021 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώ-
νυμο) ΓΑΒΑΛΑ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 09-06-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δήμο 
Πειραιά.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.34848/2022/0004523/
05-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, 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 άρ-
θρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
06-11-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΜΑΚΓΚΟΒΕΡΝ (όνομα) 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΗΝ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννή-
θηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 28-07-1974, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδά-
φιο α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η 
εγγραφή της στον Δήμο Κυθήρων.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.34839/2022/0005370/
12-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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 22-12-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΓΑΒΑΛΑ (όνο-
μα) ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 05-04-1998, 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 Δήμο Πειραιά.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.34619/2022/0002304/
13-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων, 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 12-05-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΓΙΑΚΑΣ 
(όνομα) ΤΖΟΝ (πατρώνυμο) ΑΔΑΜ, που γεννήθηκε στην 
ΚΕΝΥΑ την 26-07-1965, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α΄ του άρ-
θρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του 
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.34851/2021/0007861/
12-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων, 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 δε-
κτό το από 22-12-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΓΑΒΑΛΑΣ 
(όνομα) ΧΑΡΙΣΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
24-01-2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο 
Πειραιά.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.34843/2021/0007860/
12-10-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, 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 
22-12-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΓΑΒΑΛΑ (όνομα) 
ΧΛΟΗ ΜΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 28-01-2000, 
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 Δήμο Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.6590/2022/0001375/
12-09-2022 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), γίνεται δεκτή η από 06-06-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΑΝΙ Όνομα ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ Όν. πατρός 
ΜΑΡΙΕΤ, γεν. 29-03-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
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.6623/2022/0001483/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
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της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 08-09-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ 
(όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5208/23-08-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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