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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4591/2022/0006171/04-11-2022 
απόφαση της Αναπληρώτρια Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ.4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 
23-10-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΑΒΑΓΚΙΑΝ (όνομα) 
ΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡ-
ΜΕΝΙΑ την 03-05-1989, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 του άρθρου 
1 του ν.1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3509/2022/0001015/07-11-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 19-09-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΙΑΝ 
(όνομα) ΡΑΦΑΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΡΟΥΖΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΚΥΠΡΟ στις 05-05-2017, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2425/2022/0000731/ 
11-10-2022 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 14-05-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΧΙΝΑΪ Όνομα ΡΑΖΙΕ Όν. πατρός ΤΕΦΙΚ, γεν. 
10-02-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2451/2022/0000685/ 
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 11-07-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΝΤΑΪ Όνομα ΛΑΜΠΡΟ Όν. πατρός ΝΑΜΙΚ, 
γεν. 08-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2697/2022/0000712/ 
11-10-2022 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 26-08-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΤΟΡΑΚ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΟΛΕΓΚ, 
γεν. 19-08-1978 στη ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1785/2022/0000164/11-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) 
και μετά το από 06/06/2022 Πιστοποιητικό Επάρκειας 
Γνώσεων για Πολιτογράφηση γίνεται δεκτή η από 
27-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΟ Όνομα ΚΟΣΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΑ, 
γεν. 27-09-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλογενούς.

Με την υπό στοιχεία Φ.1365/2022/0000562/31-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η 
από 12-07-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΝΕ Όνομα ΕΛΕΝΑ - ΒΕΡΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΥΛΑΪ, γεν. 27-07-1980 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(6)
Ανάκληση αποφάσεων πολιτογραφήσεων για 

τους υπό στοιχεία: 1) ΝΤΟΥΚΑΣ ΚΕΡΤΙΣ (DUKA 

KERTIS) και 2) ΝΤΟΥΚΑ ΕΝΑΝΤΑ (DUKA ENADA).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2551/2022/0001155/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η με υπό στοιχεία Φ.2551/2022/0000015/ 28-09-2022 
απόφαση ανάκλησης πολιτογράφησης της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5314), του υπό στοιχεία: DUKA 
(ΝΤΟΥΚΑΣ) KERTIS (ΚΕΡΤΙΣ) του MIHAL (ΜΙΧΑΛΗΣ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3862/2022/0001154/ 
07-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η με υπό στοιχεία Φ.3862/2022/0000855/ 14-09-2022 
απόφαση ανάκλησης πολιτογράφησης της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5042), της υπό στοιχεία: DUKA 
(ΝΤΟΥΚΑ) ENADA (ΕΝΑΝΤΑ) του MIHAL (ΜΙΧΑΛΗΣ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-08-1989 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1371/2022/0000601/02-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 23-08-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΑΛΤΑΤΖΗ (όνομα) ΧΑΪΔΩ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02- 2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

Με την υπό στοιχεία Φ.1114/2022/0000254/21-10-2022 
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απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 10-08-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΠΕΝΤΙΚΗΣ (όνομα) ΝΤΗΝ (πατρώνυμο) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 16-10-1967, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδ.α’ του ν. Δ.3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1115/2022/0000256/ 
21-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-09-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΣΙ (επώνυμο) ΧΥΣΕΣΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΕΛΣΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-01-2016, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 
11-11-2003 και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής 
δήλωσης - αίτησης κατείχε άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας, η οποία έληξε σε χρόνο προγενέστερο της 
καταληκτικής ημερομηνίας, λόγω κατοχής νέου δελτί-
ου διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΣΑΝΙ (HYSESANI) (κύριο 

όνομα) ΜΕΛΣΙΑΝ (MELSJAN). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΣΑΝΙ (HYSESANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΛΒΙΝΑ (MALVINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1117/2022/0000266/ 

21-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
06-10-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2016, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, 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 17-04-2002 και κατά το 
χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης - αίτησης κατείχε 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, η οποία έληξε σε 

χρόνο προγενέστερο της καταληκτικής ημερομηνίας, 
λόγω κατοχής νέου δελτίου διαμονής ως μέλος οικογέ-
νειας Έλληνα.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1118/2022/0000267/ 

21-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α΄  217), γίνεται αποδεκτή η από 
10-10-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙΝΤ (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-09-2015, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 
20-12-2003 και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής 
δήλωσης - αίτησης κατείχε άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας, η οποία έληξε σε χρόνο προγενέστερο της 
καταληκτικής ημερομηνίας, λόγω κατοχής νέου δελτί-
ου διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΝΙ (GORANI) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΝΙ (GORANI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (GRISELDA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

Με την υπό στοιχεία Φ.1112/2022/0000211/ 
21-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-07-2022 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΧΑΛΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2022 σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/3595/12-07-2022 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης  Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5103/2022/0001362/07-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 05-08-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΜΠΑΪ Όνομα ΝΤΑΝΙΕΛΑ Όν. πατρός 
ΝΑΣΗ, γεν. 04-06-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4322/2022/0000136/ 
07-10-2022 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 
04-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΤΣΟΚΟΥ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ Όν. πα-
τρός ΚΑΡΑΦΙΛ, γεν. 02-11-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4061/2022/0001447/ 
07-10-2022 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 
14-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΜΠΟ Όνομα ΜΠΟΥΓΙΑΡ Όν. πατρός 
ΣΕΦΕΡ, γεν. 21-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4060/2022/0001465/ 
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 
14-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΜΠΟ Όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΕΛΜΑΣ, 
γεν. 03-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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