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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.53009/2022/0010395/8.12.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, του Υπουργείου 
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 01-11-2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΡΤΙΚΑ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΑΣ (πατρώνυμο) 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-3-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στον Δήμο Γαλατσίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

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.6144/2022/0021146/
02-12-2022 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 06-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (όνομα) ΣΙΡΕΤ ΝΑΖΙΡ (πατρώνυμο) 
ΝΑΖΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-1996 και 
κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2011, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 1220/12/25-01-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5745/2022/0021210/
05-12-2022 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 03-07-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΖΟΜΑΚΗ (όνομα) ΟΡΦΕΑΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-07-1983 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 9620/30/26-06-2018 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΟΡΦΕΑΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΤΖΟ-
ΜΑΚΗ σε ΟΡΦΕΑΣ - ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΤΖΟΜΑΚΗΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5744/2022/0021213/
30-11-2022 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 03-07-2018 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΑΧΟΥΛΑ (όνομα) ΝΕΣΛΙ (πατρώνυμο) ΡΟ-
ΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1988 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 9170/1/19-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5741/2022/0021219/
05-12-2022 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 03-07-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΕΜΙ (όνομα) ΕΡΒΙΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1990 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9750/4/28-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5732/2022/0021234/
05-12-2022 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 03-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΛΑΓΙΑ (όνομα) ΕΝΤΟΝΑ (πατρώνυμο) ΧΑ-
ΪΡΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1996 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
9620/44/28-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.5730/2022/0021236/
05-12-2022 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 03-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-

χεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (όνομα) ΜΕΛΑΓΚΡΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-03-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5525/55/28-6-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.6161/2022/0021169/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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 αποδεκτή η από 10-07-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΕΝΣΟΝ (επώ-
νυμο) ΤΟΥΦΑ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΥ-
ΔΑΛΛΟΥ, 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 
30-6-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9620/17/26-6-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
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.5723/2022/0021245/
02-12-2022 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 03-07-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΦΕΡΚΟΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1985 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2000, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 9170/21/19-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5554/2022/0021321/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
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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 25-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΥΤΥΤΣΙ (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΛΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1996 
και κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
10010/24/04-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5511/2022/0021145/
02-12-2022 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 03-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕ-
ΛΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-04-1995 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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. 
8961/40/18-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3947/2022/0014782/
05-12-2022 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 07-06-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝ (πατρώνυμο) 
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1-10-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
7350/14/18-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3648/2022/0010845/
02-12-2022 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 02-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΟΥΣΙ (όνομα) ΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1991 
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 τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 4290/12/20-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.13289/2022/0020630/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-06-2021 δήλωση - αίτη-
ση του αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ-
ΝΤΕΜΙ (όνομα) ΤΖΩΡΤΖΗ (πατρώνυμο) ΜΥΖΑΦΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-03-1997 και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα και έχει αποφοιτήσει την 19-10-2020 από τη ΣΧΟΛΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.5506/2022/0021131/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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 05-07-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώ-
νυμο) ΔΙΑΜΑΝΤΗ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11410/14/
6-8-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.281/2022/0019445/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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 14-11-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ 
(επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
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λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16617/13-11-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5364/2022/0007043/
22-11-2022 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 10-10-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ, όνομα ΑΛΛΑ, όν. πατρός 
ΟΛΕΓΚ, γεν. 15-03-1981 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5397/2022/0007109/
21-11-2022 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 17-12-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, όνομα ΓΚΑΪΑΝΕ, όν. πατρός 
ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 11-12-1983 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5399/2022/0007113/
21-11-2022 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 13-12-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, όνομα ΑΡΜΙΝΕ, όν. πατρός ΡΟ-
ΜΠΕΡΤ, γεν. 20-11-1980 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση 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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