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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.2604/2022/0015470/
20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 25-10-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΡΟΝΤΙΧΙΝΑ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 22-11-1984 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2003, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11130/16/26-07- 2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2017/2022/0016930/
16-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 28-02-2013 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού όπως ενερ-
γοποιήθηκε με την από 9/3/2016 αίτηση, με στοιχεία: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (όνομα) ΜΠΕΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) 
ΤΖΙΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 237/22/23-02-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1702/2022/0019200/
21-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 14-02-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΑΝΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1987 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 18-06-2007, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 121/
17-01-2018 βεβαίωση του ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, καθώς 
και με την υπ’ αρ. 14/15-1-2016 Βεβαίωση Φοίτησης Αλ-
λοδαπού Μαθητή σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα του 
3ου Γυμνασίου Ηλιούπολης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5267/2022/0007436/
30-11-2022 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), και μετά το πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 
10-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ Όνομα ΑΝΑΧΙΤ Όν. πατρός 
ΧΟΒΧΑΝΝΕΣ, γεν. 17-03-1974 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5311/2022/0000774/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-

σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 
28-06-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΜΙΚΣ (όνομα) ΤΕΡΨΙ-
ΘΕΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΕ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 24-06-1961, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 3 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5351/2022/0001168/
21-12-2022 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 03-10-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΟΤΖΑ (XOXA) 
ΕΝΤΡΙ (ENDRI) ον. πατρός ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A225712, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-01-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1970/2022/0000692/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου 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 20-07-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ (όνομα) ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-1969, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2791/2021/0001057/
24-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
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8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 γίνεται δεκτή η από 14-11-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΙΛ Όνομα ΑΧΜΕΝΤ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΖΙΖ, γεν. 23-02-1998 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
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.2951/2022/0000927/
28-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας(ν. 
3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 30-09-2022 δή-
λωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΑΝΤΟΥ (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) 
ΙΟΑΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 03-04-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 28-07-2022 από 
Α.Ε.Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
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.2949/2022/0000854/
28-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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 27-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΧΑΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΧΥΣΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2014 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 01-01-2003 και της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΑΪ (HADAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΥΣΕΝ (HYSEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΑΪ (HADAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΚΛΟΪΝΤΑ (EKLOIDA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
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.2027/2019/0001325/
20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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 23-12-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΣ (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
06- 09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (GOCI) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (GOCI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΓΙΑΜΕ (BAJAME).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2028/2019/0001326/

20-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 23-12-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΟΥΖΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-2012 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 06- 09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (GOCI) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (GOCI) (κύριο όνομα) 
ΜΠΑΓΙΑΜΕ (BAJAME).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.6392/2022/0014692/15-09-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5627), διορθώνε-
ται το κύριο όνομα 

από το εσφαλμένο: «ΡΩΜΑΙΟ»
στο ορθό:  «ΡΟΜΕΟ» 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής) 

Ι

(11)
   Στην υπό στοιχεία Φ.5561/2022/0014506/10-11-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5980), διορθώνε-
ται ο τόπος γέννησης:

από το εσφαλμένο: «Soviet Union»,
στο ορθό:  «ΡΩΣΙΑ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02072063112220004*
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