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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.204050/2020/0013565/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 26/25-5-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 14-3-2013 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ Όνομα ΦΡΑΝΣΙΣΚΑ Όν. πα-
τρός ΙΓΝΑΣΙΟ, γεν. 26-7-1955 στο ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.215551/2020/0012741/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 18/20-9-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η 
από 9-3-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΑ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΝΤΟΚΑ, γεν. 25-5-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.214511/2021/0000357/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 27/20-6-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 24-3-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑ Όνομα ΕΡΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΦΕΣΤΙΜ, γεν. 24-12-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.202389/2020/0013569/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217) και μετά το υπ’ αρ. 2159/9-9-2020 πρακτικό Συνεδρί-
ας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν ομό-
φωνα δεκτές οι από 26-5-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε 
η αιτούσα κατά του υπ’ αρ. 58/16-12-2015 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, γίνεται δεκτή η από 24-1-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΣΙ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
7-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.216812/2020/0006379/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 37/19-9-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 17-3-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία: Επώνυμο ΝΤΑΚΟΥΪΠΙΛ ΓΚΑΛΕΓΚΟ Όνομα ΕΛΕΝ Όν. 
πατρός ΦΕΛΙΞ, γεν. 15-6-1967 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την υπό στοιχεία Φ.216814/2020/0013572/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 52/21-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολι-
κής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 9-2-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΛΕΩΝΙΔΑ Όν. πατρός ΣΕΪ-
ΦΟΥΛΛΑ, γεν. 14-4-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΟΥΛΗ 

I

(2)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.215553/2020/0013653/
18-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 18/20-9-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 
12-6-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΙΛΙ Όνομα ΝΤΕΣΑΡΑ Όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 7-8-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.215700/2020/0013532/
18-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 15/27-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, 
γίνεται δεκτή η από 8-2-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΓΚΙΝΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΕΚΑ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΑΜ, γεν. 12-12-1969 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.202242/2020/0013533/
18-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 2159/9-9-2020 πρακτικό Συ-
νεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν 
ομόφωνα δεκτές οι από 18-5-2016 αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε ο αιτών κατά του υπ’ αρ. 7/17-3-2016 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 7-3-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΙΛΗ Όνομα ΜΙΧΑΛ Όν. πατρός ΚΩΤΣΟ, 
γεν. 2-11-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.215120/2020/0013003/
18-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 33/11-7-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 18-2-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΖΙΡΙ Όνομα ΤΖΕΖΜΙΕ Όν. πατρός ΣΑΚΙΡ, 
γεν. 5-3-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.214363/2020/0008122/
18-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 22/30-5-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολι-
κής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 17-12-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΑΝΙΑΚΟΥ Όνομα ΕΥΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΣΑΜΙ, γεν. 1-4-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

 Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΟΥΛΗ

I

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.215522/2020/0013550/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 35/15-11-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνε-
ται δεκτή η από 13-9-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΚΑΪ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛ, 
γεν. 20-3-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.215698/2020/0013547/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 15/27-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, 
γίνεται δεκτή η από 28-2-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΤΑΪ Όνομα ΣΕΦΚΕΤ Όν. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΥ, 
γεν. 24-1-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.212118/2020/0013544/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
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ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 9/18-10-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 8-5-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλ-
λογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΝΙ Όνομα ANTON Όν. πατρός ΝΤΟΥΕ, 
γεν. 23-12-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.213280/2020/0013170/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 3/22-2-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 26-7-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΡΕΖΙΟΥ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός 
ΧΑΪΡΟ, γεν. 3-7-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.216924/2020/0013535/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 11/14-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 05-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΟΚΑ Όνομα ΝΑΤΖΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΛΟΥΦΤΑΡ, γεν. 27-7-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.215150/2020/0013734/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 31/18-10-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνε-
ται δεκτή η από 15-6-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΣΙ Όνομα ΡΟΒΕΝΑ Όν. πατρός ΒΕΛΗ, 
γεν. 23-3-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.214591/2020/0013549/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 6/20-6-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 23-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΟΛΛΙ Όνομα ΑΝΤΩΝ Όν. πατρός ΜΕΝΤΙ, 
γεν. 10-3-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.210590/2020/0013537/
11-2-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 5/29-6-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 6-2-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, 
γεν. 21-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

 Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΟΥΛΗ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.32852/2021/0000089/
8-2-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 
197), γίνεται δεκτό το από 14-2-2020 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΟΥΤΟΥΡΛΗΣ (όνο-
μα) ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5-2-2020, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Άγιος Δημήτριος.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33305/2020/0011997/
5-2-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
15-7-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ την 16-
1-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. Δήμος 
εγγραφής: Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.32989/2020/0007597/
5-2-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 19-8-2020 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-7-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.33251/2020/0011264/
5-2-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/
2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 01-10-2020 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΠΕ-
ΤΑΝΑΚΗΣ (όνομα) ΜΑΡΤΙΝ (πατρώνυμο) ΑΡΓΥΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-7-2004, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής Άλιμος.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.32472/2020/0001015/
27-1-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 28-1-2020 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΧΑΛΑ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΛΙΝΑΡΔΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-9-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. Δήμος εγ-
γραφής: Τροιζηνίας - Μεθάνων.

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ 

I

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.32869/2020/0007026/
26-1-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 31-1-2020 
αίτημα της (επώνυμο) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΤΖΙΛΛ 
ΜΑΡΙΓΚΟΛΝΤ ΝΤΟΡΙΣ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΔΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 8-9-1930, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 4 του ν. δ. 3370/1955 και εγκρίνουμε 
την εγγραφή της στο Δ. Παλαιού Φαλήρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33342/2020/0012158/
5-2-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 3-8-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΓΑΡΩΝΗ (όνομα) ΤΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΦΕΝΤΙΡ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 

9-1-1958, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 4 του ν. δ. 3370/1955. 
Δήμος εγγραφής: Παλαιού Φαλήρου.

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ 

I

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

    Με την υπό στοιχεία Φ.33084/2020/0008746/8-2-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
γίνεται δεκτό το από 17-9-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΣΙΡΙΔΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, 
που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ 
την 25-11-1959, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Καλλιθέας.

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ 

I

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.33367/2021/0000263/
29-1-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 11-4-2019 αίτημα του γο-
νέα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
(όνομα) ΠΑΤΡΙΣΙΑ (πατρώνυμο) ΜΑΪΚΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 9-8-2002, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33368/2021/0000266/
29-1-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτ. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 11-4-2019 αίτημα του 
γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ (όνομα) 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΜΑΪΚΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 15-4-2005, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Πειραιάς .

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ    
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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