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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221757/2022/0010463/
22-12-2022 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 16-02-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 16-02-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΕΣΚΑ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, 
γεν. 11-01-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.222161/2022/0010702/
22-12-2022 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 20-05-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, γίνεται δεκτή η από 20-05-2022 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΣΣΟ Όνομα ΧΑΒΙΕΡ ΑΝΔΡΕΣ Όν. πατρός 
ΚΑΡΛΟΣ ΕΝΡΙΚΕ, γεν. 01-09-1982 στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.219340/2022/0011444/
10-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), σε συνδυασμό με εκείνες 
της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γί-
νεται δεκτή η από 09-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΖΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΙΣΑΑΚ που γεννήθηκε στη ΡΩ-
ΣΙΑ την 18-08-1972.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221667/2023/0000281/
19-01-2023 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 16-12-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 20-01-2022 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΟΡΑΣ Όνομα ΑΝΕΣΤΗΣ Όν. πατρός 
ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 15-04-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221668/2023/0000280/
19-01-2023 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 20-01-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
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στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 20-01-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΑΤΣΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Όν. πατρός ΘΩ-
ΜΑΣ, γεν. 21-09-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.221669/2023/0000278/
19-01-2023 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 20-01-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 20-01-2022 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΟΡΑ Όνομα ΑΝΘΟΥΛΑ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟΣ, γεν. 07-10-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.221671/2023/0000282/
19-01-2023 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 21-02-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 21-02-2022 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΪΖΑΤΙ Όνομα ΛΟΡΕΝΤΣ Όν. πατρός ΑΡΙΑ-
ΝΙΤ, γεν. 10-05-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.221960/2022/0011141/
19-01-2023 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 28-03-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 28-03-2022 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΥΜΙΟΥ Όνομα ΚΑΛΛΙΡΟΗ Όν. πατρός ΜΙ-
ΧΑΛΗΣ, γεν. 05-03-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.221964/2023/0000276/
19-01-2023 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 22-02-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 22-02-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΡΗΣ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕ-
ΛΗΣ, γεν. 28-04-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.222168/2023/0000355/
19-01-2023 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 18-07-2022 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ, γίνεται δεκτή η από 05-04-2022 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΡΙΜΠΕΪΡΟ Όνομα 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ Όν. πατρός ΜΑΡΚΟΣ-ΦΑΜΠΙΟ, γεν. 
28-09-1976 στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.222169/2023/0000349/
19-01-2023 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 18-07-2022 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλά-
δας στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ, γίνεται δεκτή η από 05-04-2022 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΡΙΜΠΕΪΡΟ Όνομα ΦΑΜΠΙΟ 
Όν. πατρός ΜΑΡΚΟΣ-ΦΑΜΠΙΟ, γεν. 24-02-1975 στη ΒΡΑ-
ΖΙΛΙΑ για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.222171/2023/0000353/
19-01-2023 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 18-07-2022 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ, γίνεται δεκτή η από 05-04-2022 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ Όνομα ΣΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ Όν. 
πατρός ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 20-03-1950 στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221922/2023/0000314/
19-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
10 και 15 παρ. 1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-05-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΝΙΣΙΔΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, 
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 27-06-1988 και εγκρίθη-
κε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΚΑΝΙΣΙΔΗ σε 
ΚΑΝΙΣΙΔΟΥ.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4317Τεύχος B’ 438/31.01.2023

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219362/2022/0011325/
20-01-2023 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 
02-07-2010 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΟΝΤΙΑ (επώνυμο) ΒΑΧΤΑΝΓΚΙΣΒΙΛΙ 
(πατρώνυμο) ΒΑΛΙΚΟ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 
04-03-1978.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221576/2022/0010934/
19-01-2023 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 14-02-2022 έκθεση της Γενικής Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 14-02-2022 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥΛΛΑΡΗ Όνομα ΣΕΛΙΝΑ 
Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 13-08-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221592/2022/0011040/
19-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
και μετά την από 30-06-2021 έκθεση του Διευθύνοντος 
το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, γίνεται δεκτή η από 30-06-2021 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΡΕΝΖΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Όνομα ΟΣΚΑΡ ΡΑΜΟΝ 
Όν. πατρός ΟΣΚΑΡ ΑΓΓΕΛΟΣ, γεν. 02-09-1964 στην ΑΡ-
ΓΕΝΤΙΝΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1985/2023/0000016/
17-01-2023 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), όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 15-11-2022 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-10-2022, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.2534/2022/0000969/29-12-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδα-
πών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, καθώς επίσης 
και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 23-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΡΟΜΑΝΙ Όνομα ΑΣΤΡΙΤ Όν. πατρός ΦΑ-
ΤΟΣ, γεν. 09-12-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(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.2964/2022/0000970/19-01-2023 
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 24-10-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΠΡΟΤΟΝΤΟΥΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2016 και κατοικεί στον 
Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 29-11-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΤΟΝΤΟΥΑΡΙ (PROTODUARI) 

(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΤΟΝΤΟΥΑΡΙ (PROTODUARI) 

(κύριο όνομα) ΝΕΤΖΜΙΕ (NEXHMIJE).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(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.2962/2022/0001056/19-01-2023 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 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 20-10-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (όνομα) 
ΑΜΠΙΤΖΙΤ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΜΠΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΙΝΔΙΑ την 30-08-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/11210/11-10-2022 βεβαίωση της Περιφερεια-

κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(11)
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.2963/2022/0001055/19-01-2023 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 20-10-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (όνομα) ΣΙΜΑΡΤΖΙΤ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΛΜΠΙΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 
03-12-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/11217/11-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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