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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.53438/2022/0009216/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 06-09-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΟ (PETRO) 
ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND) ον. πατρός ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A333817, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-01-1976 και κατοικεί στον Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.53489/2022/0009870/ 
09-02-2023 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 14-10-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΟΥΛΑΪ (PULAJ) 
ΣΙΛΒΑ (SILVA) ον. πατρός ΜΙΝΕΛΑ (MINELLA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A494024, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-04-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.53530/2022/0011106/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 04-11-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΡΔΗ 
(BARDHI) ΕΝΚΕΛΑ (ENKELA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 
(DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A557445, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-1976 και κατοικεί στον 
Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2965/2022/0001882/ΑΚ/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 05-09-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 06-03-1999, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ.1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνουμε την εγγραφή 
της στο Δημοτολόγιο του Δ. Δυτικής Λέσβου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
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.7877/2022/0001676/ 
24-01-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύ θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 25-07-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΓΚΙΝΑ (πατρώνυμο), 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/1612/13-04-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7879/2023/0000031/ 
24-01-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύ θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 27-07-2022 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΡΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-2007 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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.20.3/4674/12-07-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7894/2022/0001814/ 
24-01-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύ θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
30-08-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-

πής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΩΑΝΑ (επώνυμο) ΖΑΚΟ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-06-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ και 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/5321/17-08- 2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7905/2023/0000091/ 
25-01-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύ θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
21-09-2022 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΟΜΙΤΣΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
την 15-01-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/5061/26-07-2022 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7914/2023/0000088/ 
25-01-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύ θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 30-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΚΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/6312/21-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.10358/2022/0002400/ 
07-02-2023 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 31-05-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8585Τεύχος B’ 962/23.02.2023

ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΥΛΑΠΗ (GJYLAPI) 
ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A501166, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-11-1981 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4327/2023/0000058/ 
03-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, 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 01-06-2022 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΚΚΑΚΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 
03-09-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4358/2022/0002433/ 
03-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, 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 25-08-2022 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ (όνομα) 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2020, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.40656/2023/0000160/ 
09-02-2023 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 
10-10-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΔΑΣΚΑΡΕΛΛΟΣ (όνο-
μα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ στις 05-06-1964, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδάφιο α’ του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.40568/2023/0000149/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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), γίνε-
ται δεκτό το από 10-05-2022 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (όνο-
μα) ΝΕΪΜΑΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 22-11-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.40569/2023/0000024/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 10-05-2022 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 09-08-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.40570/2022/0001639/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 10-05-2022 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 23-07-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.2773/2023/0000031/ 
08-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 12-11-2021 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΝΑΝΙ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣ, που 
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.53.1/8595 / 02-10-2020 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΚΑΝΑΝΙ 
σε ΚΑΝΑΝΗ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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