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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.107893/2021/0007205/
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 14-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.114245/2022/0007030/
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 22-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΣΤΑ Όνομα ΑΛΚΗ Όν. πατρός ΡΑΚΟ, γεν. 
17-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.99235/2022/0004032/
14-10-2022 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 24-11-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΛΑΜ Όνομα ΜΝΤ. ΖΑΧΙΡΟΥΛ Όν. πατρός 
ΜΝΤ. ΜΠΑΤΚΟΥ, γεν. 01-05-1972 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, 
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ου-
σιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.95669/2022/0000313/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 
18/18-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 16-04- 2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΧΟΥ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός 
ΧΥΣΝΙ, γεν. 12-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.98393/2022/0003453/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑΣ Όνομα ΚΡΙΣΤΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 27-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.110147/2022/0006000/
14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 10-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΛΧΑΪ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΤΕΛΧΑ, 
γεν. 22-07-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.106102/2022/0005613/
17-10-2022 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), πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 20-09-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΝΑ Όνομα ΑΝΤΜΙΡΑ Όν. πατρός ΜΠΕΤΖΕΤ, 
γεν. 11-01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.110525/2022/0006435/
14-10-2022 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 08-06-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΑΝΙΑΝ Όνομα ΓΚΑΪΑΝΕ Όν. πατρός 
ΧΑΤΣΑΤΟΥΡ, γεν. 10-07-1985 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.121755/2022/0003025/
17-10-2022 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 03-08-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΜΑΝ Όνομα ΝΤΕΦΝΕ Όν. πατρός 
ΚΕΜΑΛ, γεν. 13-03-1974 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Ανάκληση της υπό στοιχεία Φ.9733/916/4-6-2003 

απόφασης του πρώην Γενικού Γραμματέα Πε-

ριφέρειας Αττικής, με την οποία είχε γίνει δε-

κτή αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας 

προσώπου υπό στοιχεία, (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΝΟΥ 

ΤΑΒΕΡΑΣ, (όνομα) ΜΕΡΕΧΙΛΝΤΑ, (πατρώνυμο) 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (μητρώνυμο) ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΙΛΙΑ γεν. 

στον Άγιο Δομίνικο το έτος 1985.

Με την υπό στοιχεία Φ.33551/2022/0004447/
24-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής 
ανακαλείται η με υπό στοιχεία Φ.9733/916/4-6-2003 
απόφαση του πρώην Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής , περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-
να τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1438/1984 (Α’ 60) 
προσώπου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΝΟΥ ΤΑΒΕΡΑΣ 
(όνομα) ΜΕΡΕΧΙΛΝΤΑ , (πατρώνυμο) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (μη-
τρώνυμο) ΜΑΡΙΑ ΕΡΣΙΛΙΑ που γεννήθηκε στον Άγιο Δο-
μίνικο το έτος 1985.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34746/2022/0006969/
28-11-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
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σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 24-01-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΝΙΚΟ-
ΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στον ΚΑΝΑΔΑ την 14-05-1995, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Πειραιά.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34748/2022/0007068/
28-11-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 24-01-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στον 
ΚΑΝΑΔΑ την 24-04-1998, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34690/2022/0003231/
28-11-2022 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄197) 
γίνεται δεκτό το από 20-06-2022 αίτημα της μητέρας 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΚΗ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 
25-11-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Σαλαμίνας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34918/2022/0006519/
28-11-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.4 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 01-06-2022 αίτημα της 
μητέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΪΖΗΣ 
(όνομα) ΜΑΤΤΙΑ ΡΟΜΑΝΟ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟ, που 
γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 28-08-2014, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του 
στον Δήμο Σαλαμίνας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34228/2022/0006257/
28-11-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται δεκτό το από 01-10-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΙΤΑΡΙΟΥ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ - ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
19-09-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ
Ι

(8)
Ανάκληση της υπό στοιχεία Φ.8954/7957/

4-6-2003 απόφασης του πρώην Γενικού Γραμμα-

τέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία είχε γίνει 

δεκτή αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας 

προσώπου υπο στοιχεία , (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΝΟΣ 

ΤΑΒΕΡΑΣ, (όνομα) ΧΟΥΑΝ ΛΟΥΪΣ, (πατρώνυμο) 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (μητρώνυμο) ΜΑΡΙΑ- ΕΡΣΙΛΙΑ γεν. 

στον Άγιο Δομίνικο το έτος 1989.

Με την υπό στοιχεία Φ.33552/2021/0002743/
24-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και σύμφωνα με το σκεπτικό αυτής 
ανακαλείται η με υπό στοιχεία Φ.8954/7957/4-6-2003 
απόφαση του πρώην Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφω-
να τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1438/1984 (Α’ 60) 
προσώπου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΤΑΒΕΡΑΣ 
(όνομα) ΧΟΥΑΝ ΛΟΥΪΣ , (πατρώνυμο) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (μη-
τρώνυμο) ΜΑΡΙΑ ΕΡΣΙΛΙΑ που γεννήθηκε στον Άγιο Δο-
μίνικο το έτος 1989.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1849/2022/0000859/ΑΚ/
02-11-2022 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 29-06-2022 Αίτηση Πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΑΖΕΜ, 
γεν. 19-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1841/2022/0001365/ΑΚ/
23-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 18-04-2022 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΧΟΥΠΕΡ (όνομα) ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 12-12-1967, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της περ. α΄ του άρ-
θρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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