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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.204081/2022/0009709/
12-12-2022 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 υπ΄ αρ. 56/25-08-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η 
από 18-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΛΕΚΟΥΑ, όνομα ΚΑΣΟΝΓΚΟ ΑΓΚΝΕΣ, 
όν. πατρός ΚΙΜΠΟΥΝΓΚΟΥ, γεν. 19-06-1977 στην ΛΑΪ-
ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.209994/2022/0009978/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 2199/12-05-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι αντιρρήσεις που υπέβαλε ο αιτών κατά του υπ΄ αρ. 
13/27-06-2017 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 11-07-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΝΤΟΥΚΑΪ, όνομα ΦΡΑΝ, όν. πατρός 
ΝΤΡΕΚ, γεν. 09-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.222389/2022/0009893/
21-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α, β, γ 
του άρθρου 5, της παρ. 6 του άρθρου 7 και της παρ. 2 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-06-2020 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΟΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΟΥΧΝΕΝΚΟ (πατρώνυμο) 
ΒΙΤΑΛΙ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 06-05-1981 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός της από 
ΟΛΕΝΑ σε ΕΛΕΝΗ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.222074/2022/0007873/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 06-04-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 06-04-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ, όνομα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, όν. πατρός ΑΡ-
ΜΠΕΝ, γεν. 17-05-2002 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.222182/2022/0007760/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 09-06-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 09-06-2022 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΡΙΑΝΗ, όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ, όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 06-04-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221967/2022/0007802/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 04-04-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 04-04-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΪΖΗ, όνομα ΜΑΡΙΕΛΑ, όν. πατρός ΑΓΡΟΝ, 
γεν. 11-11-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221980/2022/0007902/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 13-04-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 13-04-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΟΥΛΑ, όνομα ΑΟΥΡΕΛΑ, όν. πατρός ΑΛΕ-
ΞΗ, γεν. 08-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.221984/2022/0007890/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 24-03-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 24-03-2022 αίτηση πο-

λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΤΣΚΑΪ, όνομα ΕΡΙΣΑ, όν. πατρός ΜΠΕΧΑΡ, 

γεν. 11-06-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.212469/2022/0007755/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 14-04-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 14-04-2022 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΤΣΗΣ, όνομα ΣΙΜΟΣ, όν. πατρός ΜΙΣ-
ΤΟΣ, γεν. 17-05-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για τηναπόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.222180/2022/0010456/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά 
την από 09-06-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 09-06-2022 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΡΙΑΝΗ, όνομα ΓΙΟΛΑ, όν. πατρός ΜΙΡΟΣ, 
γεν. 23-07-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219463/2022/0010882/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 01-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
με στοιχεία (όνομα) ΝΟΡΑ (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
10-06-1947 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από «ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ» σε «ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ».

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219465/2022/0010883/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
20-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
14-04-1974 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματός 
του από «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ» σε «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ».
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.219466/2022/0011036/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
20-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
07-05-1983 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονοματε-
πωνυμικών της στοιχείων από «ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΑ» σε «ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ».

4. Με την υπό στοιχεία Φ.219470/2022/0011068/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
01-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΑ (επώνυμο) ΚΑΡΥΜΠΟΒΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
17-03-1973 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματός 
της από «ΕΙΡΗΝΑ» σε «ΕΙΡΗΝΗ».

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221948/2022/0011007/
14-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α, β, γ 
του άρθρου 5, της παρ. 6 του άρθρου 7 και της παρ. 2 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΤΟΓΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΓΚΙΚ 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 16-06-1977.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
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.5385/2022/0001115/
08-12-2022 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 23-11-2022 

δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΑΣ-
ΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 01-07-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (LUZI) (κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ 

(ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (LUZI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΣΙΜΠΕ (NASIBE).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5386/2022/0001116/
08-12-2022 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-11-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (LUZI) (κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ 

(ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (LUZI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΣΙΜΠΕ (NASIBE)

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5315/2022/0000697/
08-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 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 
14-07-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΡΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, που γεννήθηκε 
στο ΒΕΛΓΙΟ την 24-09-2019, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(9)
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.2772/2022/0000581/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
10-11-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/3936/
21-05-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(10)
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.2771/2022/0000579/
05-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
10-11-2021 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΛΙΟΥ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-05-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/3935/21-5-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ                                                                                                                          

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02070313112220004*


		2023-01-03T13:24:53+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




