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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31599/2022/0002342/ 
11-11-2022 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 
28-04-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΤΟΛΙΑΡΟΒΑ (όνομα) ΜΥΡΑ (πατρώνυμο) 
ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 16-02- 2022, 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 Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31598/2022/0005776/ 
31-10-2022 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 
28-04-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΤΟΛΙΑΡΟΒ (όνομα) ΠΑΜΠΛΟ (πατρώνυμο) 
ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 22-12- 2019, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

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

Με την υπό στοιχεία Φ.31405/2022/0004763/ 
11-10-2022 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 20-12-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΣΠΕΡ Όνομα ΑΛΕΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΙ, 
γεν. 18-08-1971 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3101/2022/0001120/ 
31-10-2022 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
04-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΗΡΗ Όνομα ΑΝΓΚΕΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΕΣΑΤ, γεν. 08-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3803/2022/0000994/ 2 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 05-08-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΑΝΟΒΑ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΓΙΟΥΡΪΙ, 
γεν. 11-09-1987 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3811/2022/0001154/ 
11-10-2022 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
15-09-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΕΟΥ Όνομα ΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙΙ, γεν. 09-11-1983 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3812/2022/0001157/ 
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’  217), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
19-09-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΛΕΒΑ Όνομα ΣΟΝΙΑ Όν. πατρός ΓΚΟΡΓΚΙ, 
γεν. 16-09-1983 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
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.5135/2022/0001718/31-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 19-10-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 30-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) ΝΤΟΥΕ 

(NDUE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
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.5129/2022/0001684/ 
31-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 11-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
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(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΜΙ (πατρώνυμο) ΕΛΒΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-2006 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
7798/27-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5134/2022/0001720/ 
31-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 18-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11426/26-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.5138/2022/0001761/31-10-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 24-10-2022 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΥΣΕΝΜΑΔΙ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
12588/18-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5752/2022/0001197/ 
06-10-2022 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17-04-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΝΟΚΑΤΣΙ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΕΜ, γεν. 22-05-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5944/2022/0001184/ 
06-10-2022 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-10-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΑ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ, 
γεν. 07-05-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21255/2022/0000699/ 
04-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
20-09-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 01-12-2008, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21256/2022/0000700/ 
04-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
20-09-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (όνομα) ΧΛΟΗ-ΑΘΗΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 29-11-2010, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με την υπό στοιχεία Φ.20535/2022/0000650/ 
03-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
11-01-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΕΡΓΚΕΡ (όνομα) 
ΖΑΚΛΙΝ-ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΣΙΕΚΜΠΕΡΤ-ΟΣΚΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 10-11-1963, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
της περ. γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην υπό στοιχεία Φ.17916/2022/0006484/01-11-2022 

απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 5764) στην σελίδα 58634, στην α΄ στήλη, στον 4ο 
στοίχο εκ των άνω διορθώνεται:

από το λανθασμένο:
«του ανήλικου αλλοδαπού»,
στο ορθό:
«της ανήλικης αλλοδαπής».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Β΄ Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(11)
Στην υπό στοιχεία Φ.5085/2022/0001086/09-08-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β΄ 4673) διορθώνεται ο Δήμος διανομής:

από το εσφαλμένο:
«ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ»,
στο ορθό: 
«ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)
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