
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

2 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΦΑΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (FEDONIDES CONSTANTINOS).

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

4 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΠΟΥΛΑΪ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (PULAJ 
NEKTARIA).

5 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 
(IOANNOU DOROTHEA).

6 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

7 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

9 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

10 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

11 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

12 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.9318/ 
2021/0000737/20-12-2021 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 348).

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.216498/2021/0000374/01-03-2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 1293).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.205639/2022/0001329/
02-03-2022 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. 2176/23-11-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 28-12-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του 21/03-11-2016 πρακτικού της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
26-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΕΣΑ Όνομα ΝΤΟΥΡΙΜ Όν. πατρός ΑΖΕΜ, 
γεν. 10-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΦΑΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ (FEDONIDES CONSTANTINOS).

Με την υπό στοιχεία Φ.145408/2017/0015896/
7-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.145408/28681/
8-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β΄51/2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν.3284/2004 (Α’ 217) του ομογενούς FEDONIDES (ΦΑΙΔΩ-
ΝΙΔΗΣ) CONSTANTINOS (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) του FOIVOS 
(ΦΟΙΒΟΣ) που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 30-10-1984 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ,  για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3286/2021/0001181/
22-02-2022 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
12/09/2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΪ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΤΖΕΜΑΛ, 
γεν. 12/02/1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΠΟΥΛΑΪ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

(PULAJ NEKTARIA).

Με την υπό στοιχεία Φ.179363/2021/0005632 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.93177/22640/17-10-2012 απόφαση της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3259/2012), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις δι-
ατάξεις των άρθρων 6 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 
2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49) 
της ομογενούς PULAJ (ΠΟΥΛΑΪ) NEKTARIA (ΝΕΚΤΑΡΙΑ) 
του ALEKSANDER (ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1979 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(5)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 

(IOANNOU DOROTHEA).

Με την υπό στοιχεία Φ.198953/2017/0003698/
16-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανα-
καλείται η με υπό στοιχεία Φ.198953/2015/0023339/
01-12-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β΄ 2749/2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217) της ομογενούς IOANNOU (ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ) DOROTHEA (ΔΩΡΟΘΕΑ) του GEORGIOS (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
12-11-1971 και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4730/2021/0001773/
15-12-2021 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
08/11/2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΛΙΝΑ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 
21/05/1981 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας συ-
ντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ.131543/2017/0007970/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται 
η υπό στοιχεία Φ.131543/25762/27-10-2014 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3097/2014), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
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κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 της 
ομογενούς (ΙΑΚΩΒΟΥ) (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) του (ΑΝΔΡΕΑΣ) που 
γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 24-09-1976 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5051/2021/0000748/
22-02-2022 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
04-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΚΑ Όνομα ΡΙΓΚΕΡΤ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 20-11-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4833/2021/0001730/
15-12-2021 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
20/12/2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΑ Όνομα ΑΡΜΙΡ Όν. πατρός ΝΤΟΤΣ, 
γεν. 02/08/1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4009/2021/0001785/
15-12-2021 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
10/10/2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΑΪ Όνομα ΦΑΤΟΣ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 15/11/1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.151545/2022/0001143/
25-02-2022 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 23-09-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
05-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΤΤΑΡ Όνομα ΝΑΤΑΛΙ Όν. πατρός ΜΙΣΕΛ, 
γεν. 02-11-1986 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.218578/2021/0009433/
16-02-2022 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 18-12-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται δεκτή η από 18-12-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ ΧΑΖ Όνομα ΣΑΡΑ Όν. πατρός ΤΟΥΦΙΚ, 
γεν. 11-08-1989 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
   Στην υπό στοιχεία Φ.9318/2021/0000737/20-12-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄ 348), σελ. 3264, στήλη Α΄, παρ.3 
στίχο 9, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης: 
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από το εσφαλμένο: 
«...18-01-2004...»
στο ορθό:
«...16-01-2004...». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου) 

Ι

(13)
   Στην υπό στοιχεία Φ.216498/2021/0000374/

01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 1293), διορθώνεται το όνομα ως εξής:

από το εσφαλμένο:
«...ΘΕΩΔΟΡΟΣ...» 
στο ορθό:
«...ΘΕΟΔΩΡΟΣ...».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)   

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