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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31798/2023/0000613/07-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 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 18-05-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΟΤΡΟΖΙΝΗΣ ΔΕΛΓΑΔΟ (όνομα) ΜΑΡΚΟΣ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΧΙΛΗ την 04-05-2007, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρί-
νουμε την εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31565/2022/0005873/
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 12-04-2022 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΚΕΪΒ (όνομα) ΜΠΡΑΪΑΝ ΠΗΤΕΡ (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ 
ΧΕΡΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
την 10-06-1947, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
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νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα 
δημοτολόγια του Δ.ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31597/2022/0006139/
07-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 15-04-2022 αίτημα του 
(επώνυμο) ΚΑΠΛΑΝΗΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΝΑΠΟΛΕΩΝ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 
01-05-1981, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα 
δημοτολόγια του Δ.ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5296/2022/0008409/21-12-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
12-08-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΚΟΒΙΤΣ Όνομα ΧΕΡΜΙΝΑ Όν. πατρός 
ΜΙΡΟΣΛΑΒ, γεν. 11-09-1980 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5326/2022/0007930/
28-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 24-08-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΑ-ΣΠΑΝΙΔΗ Όνομα 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΤΑΝΚΟ, γεν. 20-06-1960 στην 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6019/2023/0001163/10-02-2023 
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 
23-12-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΘΕΟΡΙ ΠΟΥΡ (όνομα) 
ΡΟΝΙ (πατρώνυμο) ΟΦΕΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
07-11-1986, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με την υπό στοιχεία Φ.6018/2023/0001203/10-02-2023 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 23-12-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΘΕΟΡΙ ΡΟΜΑΝΟ (όνομα) ΓΚΙΛΙ 
(πατρώνυμο) ΟΦΕΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
05-06-1988, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3529/2023/0000060/
09-02-2023 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 
23-01-2023 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΜΟΥΜΙΝ (όνομα) ΜΕΡΤ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΝΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ στις 02-10-2005, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3530/2023/0000061/
09-02-2023 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 
23-01-2023 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΜΟΥΜΙΝ (όνομα) ΟΜΕΡ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΝΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ στις 21-02-2013, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3533/2023/0000099/09-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δε-
κτό το από 06-02-2023 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΠΟΥΗΣ 
(όνομα) ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΟΦΟΚΛΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 23-06-1981, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
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.40640/2022/0002716/
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 28-09-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΙΑΡΑ (επώνυμο) 
ΤΑΛΛΑΣ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-05-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑ-
ΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/8222/21-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.40594/2022/0002657/
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 δε-
κτή η από 18-07-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΜΠΡΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/5922/04-07-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
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.24384/2022/0001585/31-01-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 12-12-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (επώνυμο) ΝΤΟΣΠΙΝΕΣΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-02-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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. 7644/01-11-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
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.2784/2023/0000089/08-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 
24-06-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΚΡΥΕΜΑΔΙ 
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 13-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 691/25-01-2023 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(11)
Στην υπό στοιχεία Φ.107764/2022/0010636/9-12-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6626), διορθώνε-
ται το εσφαλμένο: χώρα γέννησης «ΡΩΣΙΑ», στο ορθό: 
«ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας)

(12)
Στην υπό στοιχεία Φ.5155/2022/0023037/23-12-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 369/2023) δι-
ορθώνεται το πατρώνυμο, από το εσφαλμένο: «ΒΙΚΤΩΡ»  
στο ορθό: «ΒΙΚΤΟΡ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής)

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