
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.

6 Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.11241/2022/0002039/04-01-2023 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  
της Κυβερνήσεως  (Β’ 121).

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία  
Φ.3770/2022/0001475/09-02-2023 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσω-
τερικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης (Β’ 888).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.46828/2022/0004539/ 
17-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
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 
13-04-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ, (όνομα) ΕΛΕΝΗ, (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14- 02-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου 
Ασπροπύργου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
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.2935/2023/0000276/ΑΚ/ 
01-03-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου 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 14-09-2022 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: 
(όνομα) ΣΑΡΜΠΕΛ, (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ, (πατρώνυμο) ΠΕΛ-
ΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 20-06-2022, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 2940/13-09-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

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.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2957/2023/0000310/ΑΚ/ 
01-03-2023 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 12-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία: (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ, (επώνυμο) ΛΙΚΑ, (πατρώνυμο) 
ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 11-03-2003 και 
κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας 
Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA), (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA), (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΙΕΤΑ (MIRJETA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
 Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3140/2022/0001493/ 
09-02-2023 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 20-06-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΟΥΣΑ, Όνομα ΤΕΡΕΖΕ, Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΛ, 
γεν. 23-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3490/2022/0001485/ 
10-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 17-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΑΡΙΙ, Όνομα ΛΙΛΙΑ, Όν. πατρός ΣΕΜΙΟΝ, 
γεν. 07-08-1966 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3520/2023/0000031/ 
10-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 10-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΚΗ, Όνομα ΕΛΕΝΑ, Όν. πατρός ΓΚΕ-
ΖΙΜ, γεν. 18-11-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3677/2022/0001526/ 
09-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-03-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑ, Όνομα ΝΑΤΑΣΑ, Όν. πατρός 
ΙΝΤΑΧΕΤ, γεν. 31-03-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3833/2022/0001482/ 
01-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 01-11-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΑΚΙΝΑ, Όνομα ΑΝΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 23-12-1985 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3836/2022/0001484/ 
10-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
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γίνεται δεκτή η από 10-11-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΛΟ, Όνομα ΣΠΑΡΤΑΚ, Όν. πατρός 
ΠΕΛΛΟΥΜΠ, γεν. 08-09-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3838/2023/0000050/ 
10-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 25-11-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΪΜΠΟΥ, Όνομα ΑΝΚΟΥΤΣΑ ΜΙΧΑΕΛΑ, Όν. 
πατρός ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, γεν. 20-01-1986 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3050/2023/0000045/09-02-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 08-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΠΑΝΙ, Όνομα ΜΟΝΤΙ, Όν. πατρός 
ΣΕΦΕΝΤΙΝ, γεν. 10-10-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9361/2022/0002732/ 
02-03-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΜΑΡΤΙΝ, (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ, (πατρώνυμο) 
ΕΛΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2016 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 22-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (CRAGA), (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΣ (ELVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΕΣΙ (PERLESI), (κύριο όνο-

μα) ΒΕΡΑ (VERA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9362/2022/0002809/

02-03-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 09-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ, (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ, (πατρώνυμο) 
ΕΛΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 22-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΡΑΓΚΑ (CRAGA), (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΣ (ELVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΕΣΙ (PERLESI), (κύριο όνο-

μα) ΒΕΡΑ (VERA).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.18495/2022/0000548/ 
10-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 31-03-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΙΑ, Όνομα ΙΡΕΝΑ, Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 26-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.11241/ 

2022/0002039/04-01-2023 απόφαση του Προϊστα-
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μένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτι-
κής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως 
(Β’ 121) διορθώνονται τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία,
από το λανθασμένο:

«(Όνομα) ΡΑΝΤΧΑΒΑ, (επώνυμο) ΤΖΑΤΙΝΤΕΡΠΑΛ 
ΣΙΝΓΚ»,

στο ορθό:
«(Όνομα) ΤΖΑΤΙΝΤΕΡΠΑΛ ΣΙΝΓΚ, (επώνυμο) ΡΑΝΤΧΑΒΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας)

 (10)
Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.3770/ 

2022/0001475/09-02-2023 απόφαση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 888) διορθώνεται 
η χώρα γέννησης, στον στίχο 10 από κάτω, στη Β’ στήλη, 
στη σελίδα 7898: 

από το εσφαλμένο: «ΓΕΩΡΓΙΑ» 
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

(Από το  Υπουργείο Εσωτερικών και Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας)
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