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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.220410/2021/0007572/
14-09-2021 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, ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
19-11-2020 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΚΟΥ όνομα ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ όν. πα-
τρός ΑΧΙΛΛΕΑΣ, γεν. 02-10-1964 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.164143/2021/0007079/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), την παρ. 1 του 
άρθρου 69 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), το άρθρο 33 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 31-01-2000 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΣΟ όνομα ΑΛΚΕΤ όν. πατρός ΦΕΪΖΙ, γεν. 
11-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.278/2021/0003127/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 04-02-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΗΛ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 27-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17002/16-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.286/2021/0003502/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 29-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΣΑΝΤΖΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 30-08-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
820/35/01-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.759/2021/0003195/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 27-09-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ 
(επώνυμο) ΠΕΤΡΟ (πατρώνυμο) ΒΟΝΤΙ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 03-01-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12948/4/13-09-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.113/2021/0001830/
10-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 17-07-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΡΑΤΖΙΜΙ (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 25-02-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9320/9/22-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.295/2021/0001140/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 01-10-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΙΝΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 31-03-1994 και 
κατοικεί στον Δήμο Αθηναίων, 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. 
12736/09-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.552/2021/0003128/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 28-02-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΕΜΠΛΑΚΟΥ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 30-11-1990 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο λείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
20130/3/23-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31049/2021/0004264/
10-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 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 
09-06-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΑΜΠΑΤΖΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙΑΝΗ 
(πατρώνυμο) ΑΒΡΑΑΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
15-06-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνουμε την εγγραφή της στα Δημοτολόγια του 
Δήμου Σαρωνικού.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59643Τεύχος B’ 4476/29.09.2021

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33985/2021/0004131/
29-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-06-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΛΩΡΕΝ ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - υπήκοος την 20-01-2011, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Γλυφάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33248/2021/0005087/
30-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, 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)γίνεται δεκτό 
το από 14-02-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ 
(όνομα) ΠΑΝΤΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΙΣΙΔΩΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 18-11-2001, 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 στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34000/2021/0005124/
24-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) γίνεται δε-
κτό το από 17-04-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΜΠΡΙΝΚ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ ΓΙΟΥΤΖΙΝ, που γεννή-
θηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 08-03-1987, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Κυθήρων.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.34138/2021/0003889/
24-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 26-05-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ (όνομα) ΤΖΟΣΟΥΑ ΒΙΚΤΩΡ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 23-05-1990, 
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 στον Δήμο Κυθήρων.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.34101/2021/0000163/
30-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-01-2021 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΣΑΝΤΣΕΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΕΔΟΥΑΡΔΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΙΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟ, που γεννή-
θηκε στην Κολομβία την 05-02-1967, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδά-
φιο γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.33999/2021/0005123/
24-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) γίνεται δε-
κτό το από 16-03-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΜΠΡΙΝΚ 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ ΓΙΟΥΤΖΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην Νότιος Αφρική την 19-10-1984, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Κυθήρων.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.33372/2021/0002274/
29-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 02-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΑΪΖΗΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην Ιταλία την 09-08-1973, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρί-
νεται η εγγραφή του στον Δήμο Σαλαμίνας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
Ι

(6)
Ανάκληση της ανακλητικής απόφασης του ομογε-

νούς αλλοδαπού ΣΠΥΡΟ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ του ΟΔΥΣΣΕΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ.10802/2021/0005308/30-8-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί-
ται η υπό στοιχεία Φ.10802/2019/0014622/17-2-2020 
(Β’ 1309) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία είχε ανακληθεί η 
υπ’ αρ. 10802/2014/0014616/2-10-2014 (Β’ 3004) απόφα-
ση πολιτογράφησης του ΣΠΥΡΟ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ του ΟΔΥΣΣΕΑ 
γεν. 23/01/1972 στην Αλβανία, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), των άρ-
θρων 23 και 27 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες δια τάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 49), τα άρθρα 109 και 111 παρ. 6 του 
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ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», τα 
άρθρα 13 και 14 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) «Τροποποίηση 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας… και άλλες διατά-
ξεις», το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 «Ανάκληση Ατομικών 
Διοικητικών πράξεων», τις διατάξεις του άρθρου 23 τον 
ν. 3838/2010 περί της πολιτογράφησης κατόχων Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και την υπ’ αρ. 
219130/2020/0009979/30-9-2020 απόφαση περί αποδο-
χής της προσφυγής του ΣΠΥΡΟ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ του ΟΔΥΣΣΕΑ, 
με την οποία αναπέμφθηκε η υπόθεση στην αρμόδια 
Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας για νέο ενδελεχή 
έλεγχο της ομογενειακής ιδιότητας του προσφεύγοντα, 
λόγω του ότι με το υπ’ αρ. 3253/17/11-8-2021 έγγραφο 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου, επιβεβαιώνεται 
η ομογενειακή ιδιότητα των γονέων του, οι οποίοι έχουν 
πολιτογραφηθεί ως ομογενείς, κάτοχοι ΕΔΤΟ.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3671/2021/0007608/
13-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ γείου 
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 24-02-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΜΠΟΤΖΟΡΗ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 25-08-2003, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(8)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3657/2021/0001491/08-09-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 05-11-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (όνομα) ΟΛΣΟΝ (πατρώνυμο) 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 15-01-1986, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984, 
καθώς και του τέκνου του (επων.) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ (κ.ον.) 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 18-11-2012, 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3838/2010.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3656/2021/0001490/
08-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ γείου 
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 05-11-2019 
αίτημα της (επώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ (όνομα) ΛΑΡΙΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
13-05-1990, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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