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15 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.20813/2018/0019733/29-09-2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5235).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.221435/2022/0007268/
10-10-2022 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 12-08-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 22-09-2021 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΝΟ όνομα ΣΠΥΡΟ όν. πατρός ΖΗΣΟ, γεν. 
02-08-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221595/2022/0007810/
07-10-2022 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 27-04-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, γίνεται δεκτή η από 27-04- 2021 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ όνομα ΙΒΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΝΑ όν. 
πατρός ΧΟΡΧΕ ΕΣΤΕΒΑΝ, γεν. 18-10-1990 στην ΑΡΓΕΝΤΙ-
ΝΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.222045/2022/0007653/
07-10-2022 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 28-01-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 28-01- 2022 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ όνομα ΤΖΟΡΤΖ όν. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 18-08-1977 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221783/2022/0008804/
20-10-2022 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 20-10-2021 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 20-10-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΙΑ όνομα ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ όν. πατρός 
ΝΑΚΟ, γεν. 05-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219684/2022/0008801/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-05-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 

(όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 09-11-1998.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.221531/2022/0007751/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-12-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΤΑΜΑΡΙ (επώνυμο) ΜΠΕΖΟΥΑΣΒΙΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΡΟΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
07-09-1975.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219330/2022/0008787/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-06-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ (επώνυμο) ΚΑΪΣΕΒΑ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 11-06-1989 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από 
ΚΑΪΣΕΒΑ σε ΚΑΪΣΙΔΟΥκαι ο εξελληνισμός του ονόματός 
της από «ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ» σε «ΕΛΠΙΔΑ».

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219344/2022/0008791/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-06-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΓΙΟΥΡΙΪ (επώνυμο) ΚΑΪΣΕΒ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 07-06-1991 και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΙΟΥΡΙΪ 
ΚΑΪΣΕΒ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
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(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219440/2022/0007803/
24-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-01-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΞΑΝΤΟΠΟΥΛΟ (πατρώνυμο) 
ΜΠΟΡΙΣ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 06-10-1981 και 
εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών της 
στοιχείων από «ΞΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΝΑ» σε «ΞΑΝΘΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ».

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220222/2022/0008799/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-05-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΚΟΒΑ (πατρώνυμο) ΚΛΙΜΕΝΤΙ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 09-10-1978.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220638/2022/0008766/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-06-2010 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΠΑΡΦΕΝΟΠΟΥΛΟ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
22- 06-1980 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός 
του σε Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7865/2022/0000603/
13-10-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’  Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

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 
15-09-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ (όνομα) ΟΦΕΛΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
03-11-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7866/2022/0000604/
13-10-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 15-09-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
10-04-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7864/2022/0000592/
13-10-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 
08-09-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑΣ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
20-12-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

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.2514/2022/0000766/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-10-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΛΕΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΛΙΚΟ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 05-01-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΟ (LIKO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΟ (LIKO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(14)
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.6626/2022/0001485/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

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 
22-09-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΓΚΟΛΕΜΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-03-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3838/01-08-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)
   Στην υπό στοιχεία Φ.20813/2018/0019733/29-09-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5235), ως προς 
α) την ημερομηνία γέννησης και β) το κύριο όνομα του 
ανήλικου τέκνου, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) από το λανθασμένο: "11-8-2007",
στο ορθό: "1-8-2007" και
β) από το λανθασμένο: "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ",
στο ορθό: "ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02056290211220004*


		2022-11-03T10:31:45+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




