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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποδοχή αίτησης για αποποίηση της Ελληνικής 

Ιθαγένειας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπης του 

Σωτηρίου και της Αργυρής.

Με την υπό στοιχεία Φ.220209/2021/0003780/
19-5-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με  το άρθρο 18 του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), ύστερα από την, κατά το 
εδάφιο γ του άρθρου 18 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας, γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2165/12-4-2021 
Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση της ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπης του Σωτηρίου περί αποποίησης της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.77542/2021/0003367/
21-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), την παρ. 1 του άρθρου 
69 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), το άρθρο 33 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 28-12-1999 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΞΗ Όνομα ΛΙΝΖΗ Όν. πατρός ΣΤΑΝΛΕΫ 
ΜΟΡΤΟΝ , γεν. 10-09-1957 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.169571/2021/0003514/
21-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), της 
παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 
33 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 01-02-2000 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΑ Όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Όν. πατρός 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, γεν. 19-05-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.49854/2019/0003560/
20-04-2021 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 
22-03-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (όνομα) ΣΙΜΠΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22- 10-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7375/2020/0000948/
09-09-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης 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 07-02-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΒΙΝΤΜΕΡ (όνομα) ΕΛΕΟΝΩΡΕ 
(πατρώνυμο) ΧΑΪΝΤΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 
10-01-1976, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7763/2020/0001104/
08-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης 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 07-02-2018 
αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΒΙΝΤΜΕΡ 
(όνομα) ΤΖΕΝΝΙΦΕΡ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 06-05-2014, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3651/2021/0001485/18-05-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 21-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΑ (όνομα) ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 03-05-1979, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το εδάφιο γ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955, σε συνδυα-
σμό με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1438/1984, καθώς 
και της ελληνικής ιθαγένειας των τέκνων της α) (επων.) 
ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒ (κ.ον.) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (πατρων.) ΑΝΤΡΕΪ, 
β) (επων.) ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΑ (κ.ον.) ΣΟΦΙΑ (πατρων.) ΑΝΤΡΕΪ 
και γ) (επων.) ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΑ (κ.ον.) ΜΙΛΑΝΑ (πατρων.) 
ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθηκαν στη Ρωσία στις 05/12/2004, 
στις 28/10/2008 και στις 30/07/2013 αντίστοιχα, σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 και 
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3462/2021/0000512/
18-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης 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 23-09-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΑΜΑΛΗΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2020, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1744/2021/0000062/
09-04-2021 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. 15/30-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
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06-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΤΚΟ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 01-02-1969 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
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.1319/2021/0000214/
10-05-2021 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 δεκτή η από 27-04-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (πατρώνυμο) ΣΟΤΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/959/
03-02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1798/2021/0000183/
11-05-2021 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 26-07-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΝΙ 
(SHIMANI) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA) ον. πατρός ΣΩΚΡΑΤ 
(SOKRAT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A218678, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1965 και κατοικεί στον 
Δήμο ΔΡΑΜΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1799/2021/0000182/11-5-2021 
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 26-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΝΙ (SHIMANI) ΑΡΝΙΣΑ 
(ARNISA) ον. πατρός ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A218701, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-10-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(12)

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1800/2021/0000184/11-5-2021 
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 26-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΝΙ (SHIMANI) ΡΕΖΑΡΤ 
(REZART) ον. πατρός ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A218712, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-11-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3248/2021/0000220/
27-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης 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 28-09-2020 
αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΠΙΣΕΓΚΡΟΥ 
(όνομα) ΝΤΑΦΝΕ ΜΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΑΝ ΖΑΝ-ΝΟΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 02-09-2016, για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
Στην υπό στοιχεία Φ. 24033/2021/0000213/

07-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Β΄ 2057), διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«Με την υπό στοιχεία Φ.24033/2021/0000213/

07-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθα-
γένεια του ΥΠ.ΕΣ, γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΣΜΙΡ…………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
 ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI)
(κύριο όνομα) ΤΖΕΣΜΙΡ (XHEZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ(METUSHI)
(κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA),
στο ορθό:
«Με την υπό στοιχεία Φ.24033/2021/0000213/

07-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματεί-
ας Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ. γίνεται αποδεκτή η από 
08-03-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΣΜΙΡ, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
 ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI)
(κύριο όνομα) ΤΖΕZΜΙΡ (XHEZMIR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ(METUSHI)
(κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA).

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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