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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221238/2022/0005307/
14-07-2022 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 14-09-2021 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΛΟΝΔΙΝΟ, γί-
νεται δεκτή η από 08-07-2021 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΝΤΡΟ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 14-04-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221247/2022/0005430/
18-07-2022 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 24-09-2021 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 24-09-2021 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΤΣΑΛΗ Όνομα ΣΩΚΡΑΤ Όν. πατρός ΗΡΑ-
ΚΛΗ, γεν. 21-01-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.73454/2022/0005594/
19-07-2022 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 13-05-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, γίνεται δεκτή η από 13- 05-2021 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΚΑΙΣΑΡΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, γεν. 11-02-1978 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221759/2022/0005724/
19-07-2022 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 26-01-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 26-01-2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΩΝΗ Όνομα ΥΛΛΙ Όν. πατρός ΒΕΤΖΙ, γεν. 
09-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217030/2022/0004889/
21-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 02-12-2020 αίτηση πολιτογράφησης του ομο-
γενούς με στοιχεία (όνομα) ΡΟΥΣΤΑΜ (επώνυμο) ΚΙΟΡ 
(πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
10-05-1975.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.131719/2022/0005518/
20-07-2022 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 Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-04-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΑΛΚΙΔΗ (πατρώνυμο) ΣΛΑΒΑ που γεννήθηκε 
στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 14-06-1980.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.219235/2022/0005511/
19-07-2022 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), γίνεται 
δεκτή η από 29-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΤΣΙΠΙ-
ΔΗ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
03-01-1999 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΤΣΙΠΙΔΗ σε ΤΣΙΠΙΔΟΥ.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123225/2022/0000523/
18-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 20-12-2021 αίτημα της 

(επώνυμο) ΜΑΤΤΑ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-06-2004, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123226/2022/0000524/
18-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 20-12-2021 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΜΑΤΤΑΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-06-2004, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123227/2022/0000525/
18-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 22-12-2021 αίτημα της 
(επώνυμο) ΜΑΤΤΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 04-11-2000, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123203/2022/0000120/
15-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 18-11-2021 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΟΥΡ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΟΥΕΛ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΡΥ ΛΟΟΥΕΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-10-1991, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123204/2022/0000121/
15-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 18-11-2021 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΟΥΡ (όνομα) ΝΑΘΑΝΙΕΛ ΖΕΙΛ (πατρώνυ-
μο) ΧΑΡΥ ΛΟΟΥΕΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 10-07-1996, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.122524/2022/0002595/
04-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 22-07-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (όνο-
μα) ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
11-08-2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123070/2021/0005904/
04-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 29-09-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΙΜΕΝΤΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123088/2021/0006392/
04-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 03-09-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΠΥΡΑΤΟΣ - ΜΑΟΥΖΕΡ 
(όνομα) ΙΑΣΩΝ ΑΤΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΥΣΤΡΙΑ την 23-06-2021, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123089/2021/0006393/
04-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 15-10-2021 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΚΟ 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΕΛΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5179/2022/0003798/30-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Α΄Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 3 του άρθρου 39 του 

ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 04-01-2007 αί-
τηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΕΝΕΡΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΟΖΟΒΑ (πατρώνυμο) ΠΑΒΕΛ που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 20-02-1959 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΜΠΟΖΟΒΑ σε ΜΠΑΖΙΔΟΥ (η από 10/03/2008 
γνωμοδότηση της Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επι-
τροπής της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 που 
διατυπώθηκε στο από 10/03/2008 πρακτικό και η από 
27/10/2009 γνωμοδότηση της Α΄Ειδικής Επιτροπής της 
παρ.3 του ν. 3284/2004, που διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
225/27-10-2009 πρακτικό).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4785/2022/0001456/30-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Α΄Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 3 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 24-02-2016 αί-
τηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΧΑΡΛΑΜΠΙΔΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ που γεν-
νήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 09-01-1978 για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονόματός της από ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ σε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(η από 24/02/2015 γνωμοδότηση της Τριμελούς Ειδικής 
Προξενικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 που διατυπώθηκε στο από 24/02/2015 πρα-
κτικό και η από 26/06/2018 γνωμοδότηση της Α΄Ειδικής 
Επιτροπής της παρ.3 του ν. 3284/2004 που διατυπώθηκε 
στο υπ’ αρ.  31/26-06-2018 πρακτικό).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4797/2022/0002288/30-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Α΄Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 3 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 21-04-2008 αί-
τηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΦΕΝΤΟΡ που γεν-
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νήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 07-06-1952 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ σε 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ (η από 08/05/2008 γνωμοδό-
τηση της Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής της 
παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 που διατυπώθη-
κε στο από 08/05/2008 πρακτικό και η από 21/09/2010 
γνωμοδότηση της Α’ Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 που διατυπώθηκε στο υπ’ 
αρ. 268/21-09-2010 πρακτικό).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4754/2022/0002922/30-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Α΄Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 3 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 08-10-2004 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΑΝ (επώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΙΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στη 
ΡΩΣΙΑ την 30-05-1970 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
του από ΒΑΣΙΛΙΑΝΤΙ σε ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (η από 05/02/2008 
γνωμοδότηση της Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επι-
τροπής της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 που 
διατυπώθηκε στο από 05/02/2008 πρακτικό και η από 
11/11/2008 γνωμοδότηση της Α΄Ειδικής Επιτροπής της 
παρ. 3 του ν. 3284/2004 που διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
180/11-11-2008 πρακτικό).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3267/2022/0003605/30-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Α΄Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 
35 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), και τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), και αφού έλαβε υπό-
ψη τη θετική γνωμοδότηση της Α’ Ειδικής Επιτροπής όπως 
διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 54/2018/18-12-2018 πρακτικό, 
γίνεται δεκτή η από 01-03- 2006 αίτηση του ομογενούς 

με στοιχεία (όνομα) ΖΟΥΡΑΜΠ (επώνυμο) ΤΣΕΡΕΤΕΛΙ 
(πατρώνυμο) ΔΑΒΙΔ που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 
24-06-1986 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3859/2022/0000264/06-07-2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 08-04-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που γεννή-
θηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 11-03-2021, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3860/2022/0000265/06-07-2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 08-04-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που γεννήθη-
κε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 11-03-2021, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(13)
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.7642/2022/0000907/22-07-2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42395Τεύχος B’ 4188/08.08.2022

σης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 06-10-2021 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (όνομα) ΕΒΑΡΙΣΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/5302
/14-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(14)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.7759/2022/0000835/22-07-2022
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται 
δεκτή η από 01-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΑ (DHIMA) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
(PARASHQEVI) ον. πατρός ΣΟΦΟΚΛΙ (SOFOKLI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A467632, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-08-1988 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙ-
ΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(15)
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.4300/2022/0000869/
28-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, 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 27-04-2022 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΕΡΣΟΝ (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.20.4/4173 / 15-04-2022 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4290/2022/0000662/
22-07-2022 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 19-04-2022 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΦΤΑΡΙ (όνο-
μα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3365/
29-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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*02041880808220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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