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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Πολιτογράφηση ομογενoύς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3811/2023/0000003/10.2.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται 
δεκτή η από 12-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΚΟΡΝΤΙΛΕΒΑ (SKORDILEVA) 
ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΚΑΚ (JORGAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A439628, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 13-01-1967 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΛΛΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4901/2023/0001261/
10-02-2023 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 13-02-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΓΚΑ 
(BOGA) ΕΡΜΙΟΝΗ (ERMIONI) ον. πατρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A436657, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1946 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥ-
ΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4490/2023/0001251/
13-02-2023 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 15-02-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΡΟΥΣΗΣ 
(LARUSHI) ΜΙΧΑΛΑΚ (MIHALLAQ) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ 
(VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A564522, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1962 και κατοικεί στον 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3868/2023/0001146/
10-02-2023 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 18-12-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΑΡΑΝΙΑ-
ΚΟΥ (ZHARANJAKU) ΝΙΚΟ (NIKO) ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑ 
(ANDREA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A485311, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-05-1995 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5171/2023/0000326/
12-01-2023 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 21-05-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΙ (PACI) 
ΤΖΕΪΝ (XHEJN) ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A485773, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με τις υπό στοιχεία Φ. 7558/2022/0000761/
13-02-2023 και Φ.7878/2023/0000020/13-02-2023 αντί-
στοιχες αποφάσεις της Αν. Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνονται δεκτά: α) το 
από 13- 02-2019 αίτημα της μητέρας του ανήλικου για 
τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειας της ιδίας και 
β) το από 13-12-20222 συμπληρωματικό αίτημα για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανηλίκου 
τέκνου της - (επώνυμο) ΤΣΑΠΑΝΙΔΗ (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΪ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ 
την 16-03-2021, με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7558/2022/0000761/
13-02-2023 απόφαση της Αν. 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 13-02-2019 αί-
τημα της (επώνυμο) ΙΩΑΝΝΙΔΗ (όνομα) ΝΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΟΔΥΣΣΕΪ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 04-08-1994,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8817/2023/0000119/
16-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
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 23-09-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΟΚΥΡΗ (όνομα) 
ΑΝΤΩΝΙΑ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9387/2023/0000155/
16-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
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 11-01-2023 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ (όνομα) 
ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8816/2023/0000120/
16-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
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 23-09-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΟΚΥΡΗ (όνομα) ΕΙ-
ΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.4407/2023/0000068/
13-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 04-11-2022 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΓΙΑ 
(όνομα) ΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΪΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΠΛΑ-
ΤΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία φ.20.4/11419 / 21-10-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.10677/2023/0000387/
16-02-2023 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 31-01-2023 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (QORRI) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (QORRI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA)

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10192/2023/0000342/
16-02-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
15-11-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΤΑΝΙΔΗ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
14-01-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10552/2022/0003058/
16-02-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-

μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
22-09-2022 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΤΕΛΛΕΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνομα) ΜΙΓΚΕΛ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
06-12-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9023/2023/0000301/
16-02-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
22-07-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΛΑΕΖΗΣ ΑΛΑΡΚΟΝ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΔΡΟ ΣΙΜΟΝ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΧΙΛΗ την 21-12-1997, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9080/2022/0003195/
16-02-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 
29-08-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΛΑΕΖΗΣ ΑΛΑΡΚΟΝ 
(όνομα) ΑΝΔΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΧΙΛΗ την 07-11-2000, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18556/2022/0001435/
27-01-2023 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 01-10-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΝΕΚΟΣ 
(DENEK) ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ 
(DHIMITER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
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Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A468796, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1969 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18628/2022/0001139/
27-01-2023 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 29-04-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΡΕΚΟΥ (KREKU) 
ΑΝΕΣΤΗΣ (ANESTI) ον. πατρός ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A608479, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-06-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18631/2022/0001140/
27-01-2023 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 29-04-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΡΕΚΟΥ (KREKU) 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A467530, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-08-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(11)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21630/2022/0000976/
31-01-2023 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 06-09-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΜΑΡΑ 
(SAMARA) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ 
(SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A478395, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1986 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21631/2022/0000853/
31-01-2023 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 13-09-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΣΤΟΡΑΣ 
(MASTORA) ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ 
(HRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A478433, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1983 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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