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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.30248/2021/0007661/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-10-2020 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΟΓΕΡΗ Όνομα ΖΑΝΕΤΑ Όν. πατρός 
ΚΑΜΠΕΡ, γεν. 30-07-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30653/2021/0008138/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-02-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞ, γεν. 
08-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 

συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.30475/2021/0002118/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-12-2020 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΤΣΗ Όνομα ΤΖΟΖΕΦΙΝ ΑΝΝ Όν. πατρός 
ΛΑΪΟΝΕΛ ΧΕΪΛ, γεν. 28-01-1951 στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσι-
αστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.31226/2021/0008464/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-08-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΝΤΑ Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠ, 
γεν. 11-10-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.31467/2022/0001008/
09-03-2022 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. 24/20-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΚΟΥ Όνομα ΓΙΟΛΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΝΤΑΛΙΠ, γεν. 01-11-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.30651/2021/0008274/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλογενών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-02-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΧΟΥΛ Όνομα ΡΙΜΑ Όν. πατρός ΓΙΟΥΣΣΕΦ, 
γεν. 12-08-1971 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30901/2021/0008303/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-04-2021 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΜΕΖΡΑΠ Όνομα ΖΙΑΝΤ Όν. πα-
τρός ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΡΙΝΤΑ, γεν. 02-03-1985 στην ΛΙΒΥΗ, στο 
πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.30834/2021/0008626/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-03-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΙΝΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙΙ, 
γεν. 22-02-1992 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.30792/2021/0008971/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-03-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΙΟΥΣΕΜΠΕΛΙΟΥ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πα-
τρός ΖΟΥΛΙΦΤΑΡ, γεν. 16-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.31336/2022/0000185/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλογενών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο 
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 03-11-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΚΣΕΝΤΕΕΒΑ Όνομα ΛΙΓΙΑ Όν. πατρός 
ΡΑΣΙΝΤ, γεν. 04-09-1977 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31342/2021/0008460/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 
11-10-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΡΟΥΦΑΓΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (όνομα) 
ΔΑΝΑΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ την 09-11-2020, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και η εγγραφή της 
στον Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31407/2021/0009431/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 
21-12-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΑΡΚΑΥ ΔΙΑΟΥΡΤΑ (όνομα) ΝΤΑΛΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΔΕΔΟΥΣΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-11-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
η εγγραφή της στο Δ. Αμαρουσίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31413/2021/0009499/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 16-12-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΛΙΖ (πατρώνυ-
μο) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10- 11-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
η εγγραφή της στο Δ. Κηφισιάς.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.30876/2021/0003977/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
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παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 07-04-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΔΙΑΚΑΚΗ (όνομα) ΔΑΦΝΗ ΚΕΪ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
11-10-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
η εγγραφή της στα δημοτολόγια του Δ. Κρωπίας

5. Με την υπό στοιχεία Φ.30874/2021/0003976/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 
07-04-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΔΙΑΚΑΚΗΣ (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΟΥΟΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 16-12-2013, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και η εγγραφή του 
στα δημοτολόγια του Δ. Κρωπίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.31335/2021/0008298/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 
08-10-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ την 
21-09-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
η εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. Αμαρουσίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31282/2022/0000767/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 
13-09-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (όνομα) 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 29-05-1974, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης του εδάφιου α΄του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στα δημοτολόγια του δήμου 
ΩΡΩΠΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31392/2021/0009006/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 
08-11-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΑΛΑ (όνομα) ΝΕ-
ΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΒΛΥΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 29-03-1992, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 1438/1984 και εγκρίνουμε την εγγραφή της στα δη-
μοτολόγια του Δήμου ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31387/2021/0008958/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 23-11-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2021, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δη-
μοτολόγια του Δ.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ -ΠΕΥΚΗΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30338/2022/0001071/
28-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 
17-11-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ (όνομα) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 27-12-1980, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης του εδάφιου α΄ του άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955 και 
η εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.29963/2021/0008388/
10-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18108 Τεύχος B’ 1795/13.04.2022

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 13-08-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 
(PANCOGLU) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (SPIRIDON) ον. πατρός ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ (BANAYADI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Β02923, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-1973 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30751/2021/0008925/
10-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 12-03-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΕΠΕΣ (CEPE) 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A501656, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-1995 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27204/2021/0009317/
10-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 10-01-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΑΜΑΡΑΝ 
(TAMARAN) ΕΛΕΝΗ (OLENA) ον. πατρός ΟΛΕΞΑΝΤΡ 
(OLEKSANDR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A003687, που γεννή-
θηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 21-07-1967 και κατοικεί στον 
Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου 
Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

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