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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

(1)
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.223/2021/0000224/
23-03-2021 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 

με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-07-2006, και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-12-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνο-

μα) ΕΜΙΡΙΕΤΑ (EMIRJETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.224/2021/0000225/

23-03-2021 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟΝΑ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-12-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνο-

μα) ΕΜΙΡΙΕΤΑ (EMIRJETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.232/2021/0000233/

23-03-2021 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
12-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-08-2005, και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2002 και κατέχει άδεια διαμονής αο-
ρίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΤΕΦΤΑ (TEFTA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.233/2021/0000234/

23-03-2021 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
25-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΗ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-09-2004, και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΗ (BEZHANI) (κύριο όνο-

μα) ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΗ (BEZHANI) (κύριο 

όνομα) ΖΑΝΑ (ZANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.236/2021/0000237/

23-03-2021 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (επώνυμο) ΡΑΚΙ-
ΠΙ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-11-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΚΙΠΙ (RAKIPI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΚΙΠΙ (RAKIPI) (κύριο όνομα) 
ΖΑΝΑ (ZANA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
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.9697/2020/0003498/
23-03-2021 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
13-11- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-09-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μη-
τέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-04-2007 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (IDRIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (IDRIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑ (ELISA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9855/2021/0000645/

23-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΖΑ (επώ-
νυμο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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. 8828/14-12-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9857/2021/0000648/
23-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΟ (επώ-
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νυμο) ΝΑΖΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, 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 
Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1415/
04-03-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9863/2021/0000670/
23-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώ-
νυμο) ΣΑΧΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1296/04-03-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1891/2021/0000088/
16-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 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 08-10-2020
αίτημα της (επώνυμο) ΜΑΡΓΑΡ - ΜΠΑΚΑΛ (όνομα) 
ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΤΑΪΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 03-08-1954, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.13108/2020/0000305/
05-03-2021 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) και μετά το 
υπ’ αρ. 9/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 23-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ Όν. πατρός ΑΒΝΙ, 
γεν. 04-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15013/2019/0001425/
05-03-2021 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) και μετά το 
υπ’ αρ. 9/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 23-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΖΙΑΝΟΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 19-10-1976 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16958/2020/0001384/
17-03-2021 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) και μετά το 
υπ’ αρ. 20/15-10-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 08-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΚΟΥΛΝΤΙΠ Όν. πατρός 
ΑΜΑΡΤΖΙΤ, γεν. 30-03-1985 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.17170/2020/0001336/
17-03-2021 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) και μετά το 
υπ’ αρ. 4/11-02-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 21-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΣΑΝΟΥ Όνομα ΡΟΝΤΙΚΑ Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 12-10-1961 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16402/2020/0001411/
17-03-2021 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) και μετά το 
υπ΄αρ. 1/22-01-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 11-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΚΑ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός 
ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 21-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.17108/2020/0001425/
17-03-2021 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) και μετά το 
υπ΄αρ. 4/11-02-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 14-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΤΡΟ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 10-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.17109/2020/0001427/
17-03-2021 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) και μετά το 
υπ΄αρ. 4/11-02-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 14-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΤΡΟ Όνομα ΑΠΟΣΤΟΛ Όν. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤ, γεν. 24-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπό στοιχεία Φ.17171/2020/0001367/
17-03-2021 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) και μετά το 
υπ΄αρ. 4/11-02-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 

γίνεται δεκτή η από 21-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΙΑ Όνομα ΤΖΕΜΑΛΙ Όν. πατρός ΚΡΙΣΤΟ, 
γεν. 16-11-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.21074/2020/0001186/
19-11-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
26-10-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 09-12-1991, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι     

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)  
Σ την υπό στοιχεία Φ.9342/2020/0000175/23-09-2020 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Β’ 4456) διορθώνεται:

το λανθασμένο πατρώνυμο:
" ΑΜΠΤΟΥΛΛΑ" 
στο ορθό: 
"ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑ ". 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)   

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