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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21438/2021/0001154/
01-06-2021 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. 29/23-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΙΣΤΑ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΧΟΝΤΟ, 
γεν. 02-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21444/2021/0001152/
10-06-2021 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. 29/23-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΑΝΙ Όνομα ΤΣΕΛΝΙΚ Όν. πατρός 
ΜΠΕΚΤΑΣ, γεν. 11-07-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21442/2021/0001192/
10-06-2021 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. 29/23-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟ Όνομα ΜΑΡΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΠΑΝΤΙ, 
γεν. 04-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21532/2020/0009782/
10-06-2021 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. 33/16-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 09-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΦΑ Όνομα ΑΝΔΡΕΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 04-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.21544/2021/0001200/
10-06-2021 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. 33/16-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 09-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Επώνυμο ΚΛΑΤΣΚΟ Όνομα ΝΤΑΝΟΥΤΑ Όν. πατρός 
ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 31-01-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16106/2020/0000555/
03-06-2021 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. 1/05-04-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 10-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ Όν. πατρός 
ΡΑΒΑΛ, γεν. 04-10-1978 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2115/2021/0002796/
10-06-2021 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. 34/06-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΗΣ Όνομα ΣΟΦΟΚΛΗΣ Όν. πατρός 
ΠΡΟΦ, γεν. 11-08-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22010/2020/0010722/
04-06-2021 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. 39/25-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 20-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΡΑΜΙ Όνομα ΡΟΥΝΤΙΝ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, 
γεν. 20-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21964/2020/0006828/
04-06-2021 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. 39/25-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 06-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΛΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΟΥΪΤΙΜ, 
γεν. 08-05-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.17601/2020/0012601/
03-06-2021 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. 20/12-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 24-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΝΤΙΑΪ Όνομα ΛΟΥΑΝ Όν. πατρός 
ΧΕΚΟΥΡΑΝ, γεν. 20-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.21342/2020/0012075/
03-06-2021 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. 12/11-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΟΥΣΙ-ΚΑΖΑΚΟΥ Όνομα ΓΙΟΥΝΤΙΤ Όν. πα-
τρός ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 07-12-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.221/2021/0000855/
10-06-2021 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. 2/20-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 18-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΣΙ Όνομα ΕΝΤΡΙΤ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 25-01-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.28367/2021/0002730/
10-06-2021 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. 3/27-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 16-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, 
γεν. 21-01-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.22568/2021/0000865/
03-06-2021 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. 2/28-09-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 08-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΜΑΪ Όνομα ΕΓΚΛΙΓΙΟΝ Όν. πατρός 
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ΜΠΑΡΔΟΣ, γεν. 28-10-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.30269/2021/0000224/
03-06-2021 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. 6/19-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΕΒΑ Όνομα ΧΡΙΣΙΜΙΡΑ Όν. πατρός ΚΡΑΣΙ-
ΜΙΡ, γεν. 14-11-1985 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21195/2020/0014744/
10-06-2021 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. 24/22-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑΪ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός ΚΑΖΙΜ, 
γεν. 26-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30538/2021/0000482/
03-06-2021 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. 15/29-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 08-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΛΛΑΜΠΙ Όνομα ΚΙΜΕΤΕ Όν. πατρός 
ΣΑΜΠΑΝ, γεν. 10-04-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21228/2021/0001982/
03-06-2021 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. 24/22-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΧΡΙ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΜΠΑΡΙΑΜ, 
γεν. 22-02-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.20008/2020/0007348/

03-06-2021 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. 8/26-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΕ Όνομα ΒΙΚΤΟΡ Όν. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, 
γεν. 03-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.16146/2021/0000416/
10-06-2021 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. 9/26-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΛΗ Όνομα ΜΠΕΛΛΑ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΑΜ, γεν. 18-07-1980 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.21238/2020/0012472/
01-06-2021 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. 11/13-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΛΗ Όνομα ΕΡΓΚΕΣΤ Όν. πατρός 
ΣΩΚΡΑΤ, γεν. 22-11-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.21971/2020/0010741/
10-06-2021 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. 39/25-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 06-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΙΑΣΙ Όνομα ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ Όν. πατρός 
ΜΑΛΙΚ, γεν. 29-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.19677/2021/0000585/
03-06-2021 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. 2/15-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΚΟ Όνομα ΧΑΝΤΕΡ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 03-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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9. Με την υπό στοιχεία Φ.25177/2020/0013385/
03-06-2021 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. 24/10-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 29-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΤΑ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΓΚΙΟΚΕ, 
γεν. 18-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.16388/2021/0000083/
03-06-2021 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. 4/06-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 24-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝΙ Όνομα ΓΙΟΛΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΤΖΕΖΜΙ, γεν. 04-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.19979/2020/0009177/
03-06-2021 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. 4/03-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΧΜΙ Όνομα ΠΑΡΜΤΖΙΤ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΝΤΕΒ, γεν. 20-10-1967 στην ΙΝΔΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.17701/2021/0003079/
03-06-2021 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. 58/14-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΙΤΣΑ Όνομα ΕΝΕΪΝΤΑ Όν. πατρός ΦΕΪΖΙ, 
γεν. 12-06-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.28885/2021/0002983/
17-06-2021 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. 17/01-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 22-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΤΑΖΑΝΟΒΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ Όνομα ΝΟΥΡΙΑ Όν. 
πατρός ΤΑΧΙΡ, γεν. 18-03-1975 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.47284/2021/0002498/
26-05-2021 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. 34/09-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΣΩΤΗΡ Όν. πατρός ΒΙΛΣΟΝ, 
γεν. 17-03-1997 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31330/2021/0002132/
26-05-2021 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. 13/31-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 21-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΚΟΥΡΟΒΑ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πα-
τρός ΝΑΣΙΜΠ, γεν. 26-03-1974 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52301/2021/0003124/
08-06-2021 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. 24/26-09-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 17-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΑΠΛΑΝΙ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός 
ΧΙΚΜΕΤ, γεν. 23-02-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33523/2021/0002187/
17-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτό το από 
17-12-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΦΥΤΣΙΓΟΥΪΛΙΑΜ (όνο-
μα) ΑΡΘΟΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΔΑΥΙΔ ΓΟΥΛΦ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-1950, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Ύδρας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33919/2021/0000001/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτό το από 
04.01.2021 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΗΣ (όνομα) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-1975, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Άλιμος.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.32542/2021/0002703/
01-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτό το από 
29-07-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΙΕΤΛΗΦΣ (όνομα) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΠΕΤΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 13-11-1982, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33945/2021/0003671/
17-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτό το 
από 03-06-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΤΤΑΣ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 
16-05-1962, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Γλυφάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32864/2021/0002897/
14-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτό το από 
20-01-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΑΛΕΧΑΝΔΡΟ (όνομα) 
ΕΥΔΑΙΜΩΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 28-03-1976, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν 3284/2004 και ημερομηνία κτήσης 
από 6/11/2020 ημερομηνία υποβολής της σχετικής δή-
λωσης και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Νέας 
Σμύρνης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33905/2021/0003194/
25-05-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 23-09-2020 αίτημα της (επώνυ-
μο) ΟΡΑΜ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ ΣΠΕΝΣΕΡ (πατρώνυμο) 
ΚΑΡΛ ΣΠΕΝΣΕΡ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑΣ την 
11-06-1990, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Σπέτσες

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33779/2021/0003732/
17-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και αντικαταστάθηκε 
εκ νέου με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 20-12-2018 αίτημα του 
(επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ-ΚΑΕΤΑΝΟ (όνομα) ΕΡΙΚ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΛΙΠΕ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
07-05-2003, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Πειραιώς.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.33110/2021/0002873/
14-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και αντικαταστάθηκε 
εκ νέου με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197) γίνεται δεκτό το από 11-06-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΣΑΡΟΓΛΟΥ (όνομα) ΙΡΙΣ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ 
ΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 19-05-2002, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
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κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.32202/2021/0001059/
14-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 09-07-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΑΡΤΙΝΣ ΜΠΛΗΖΙΩΤΗ ΡΙΜΠΕΪΡΟ (όνομα) ΑΝΝΑΜΠΕΛ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑ-
ΖΙΛΙΑ την 04-07-1991, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33142/2021/0002588/
15-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 02-06-2020 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΓΙΕΤΗ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΧΑΡΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ την 12-08-1987, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Νέας Σμύρνης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.33868/2020/0010573/
26-05-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 04-11-2020 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΟΦΜΑΝΝ ΨΑΡΡΑΣ 
(όνομα) ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΡΛ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
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. Δήμος εγγραφής: 
Μοσχάτου - Ταύρου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.33926/2020/0011859/
01-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνε-
ται δεκτό το από 23-10-2020 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΛΟΣ (όνομα) ΒΑΣΙΛΗ 

(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-11-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν 3284/2004. 
Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.33921/2021/0003302/
01-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και αντικαταστάθηκε εκ νέου με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) γίνεται 
δεκτό το από 31-03-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΥ (όνομα) ΑΝΔΡΙΑΝ-
ΝΑ ΣΟΥΖΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΟΥΡΗΣ, που γεννήθηκε 
στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 08-10-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.33869/2020/0010574/
02-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 04-11-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΟΦΜΑΝΝ ΨΑΡΡΑ (όνο-
μα) ΑΡΙΑ ΑΝΝΙ ΦΡΙΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2020, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν 3284/2004. Δήμος εγγραφής: 
Μοσχάτο-Ταύρος.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.33928/2020/0011214/
04-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δε-
κτό το από 13-10-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΣΑΣΣΕ ΣΠΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΦΟΙΒΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 29-01-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν 3284/2004. 
Δήμος εγγραφής: Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(11)
Ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Με την υπό στοιχεία Φ.33554/2021/0001488/
20-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22-24 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’   217) γίνεται δεκτό το από 16-09-2020 αίτημα της 
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(επώνυμο) ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ (όνομα) ΙΟΡΔΑΝΙΑ (πατρώνυμο) 
ΣΥΜΕΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-1941, 
για την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 22 του ν 3284/2004 και εγκρίνε-
ται η εγγραφή της στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
Ι

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7987/2020/0003548/
26-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄αρ. 10/22-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
15-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΟ Όνομα ΝΤΕΝΙΣ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑ, 
γεν. 21-12-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8783/2020/0001267/
26-04-2021 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. 2/12-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 25-05-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΧΟΓΙΑ Όνομα ΛΑΒΝΤΟΣ Όν. πατρός 
ΚΟΥΪΤΙΜ, γεν. 12-06-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(13)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5500/2021/0000489/

24-05-2021 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. 5/09-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 06-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΦΕΡΙΑΤ, γεν. 02-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5553/2021/0000438/
24-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄αρ. 12/12-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
31-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΡΑΪ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΤΑΡΤΑΡ, 
γεν. 20-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(14)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.5552/2021/0000230/
24-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄αρ. 10/22-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
31-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΡΝΟΒΑ Όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, γεν. 26-09-1974 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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*02032222207210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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