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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.121463/2021/0005678/ 
19-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 
24/16-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 17-03-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΛΙΪΝΙΚ όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 07-06-1983 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.120435/2021/0003732/ 
25-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 16-10-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΑΓΟΥΛΑΣ (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-06-1974, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.85842/2021/0005599/ 
22-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-03-2013 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΥΡΙΚΗΣ 
(PURIQI) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLLA) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
(JANAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542012, που γεννήθηκε 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1964 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.118893/2021/0001429/ 
14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 10-04-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΡΑΣΗΣ 
(GORASI) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
(JANAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A486143, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-1986 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.106837/2021/0001059/ 
14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-10-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΑ (KOCA) 
ΑΛΜΑ (ALMA) ον. πατρός ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A365978, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-02-1975 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.83780/2020/0006037/ 
14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 16-10-2012 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΑΪ (QIRJAJ) 
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT) ον. πατρός ΠΥΛΟ (PILO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A339586, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-10-1967 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.118815/2021/0000774/ 
14-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 04-04-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΙ 
(KOLI) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA) ον. πατρός ΠΕΤΡΑΚ 
(PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562727, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1981 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.109945/2021/0001095/ 
27-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 28-04-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΕΚΑ (XHEKA) 
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA) ον. πατρός ΓΚΕΖΙΜΤΑΡ 
(GEZIMTAR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A364697, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1988 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.114541/2021/0004623/ 
27-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-04-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΗ (JANI) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIKA) ον. πατρός ΣΟΦΟ (SOFO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A375132, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-12-1957 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.118995/2021/0005783/ 
27-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 22-04-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΗΤΡΗ 
(DHIMITRI) ΚΛΑΡΙΤΑ (KLARITA) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡ 
(LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A493186, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-11-1962 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.119657/2021/0004498/ 
27-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 28-06-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΡΔΑΣ (KORDHA) 
ΑΙΝΕΙΑΣ (ENEA) ον. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ (FILIP), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A346473, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-12-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.114542/2021/0004624/ 
27-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-04-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (JANAQ) ον. πατρός ΛΟΥΚΑΝ (LLUKAN), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A375133, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-04-1957 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.122296/2021/0002514/ 
20-10-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 30-10-2020 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΓΕΡΗΣ (όνο-
μα) ΟΡΦΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2020, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.119953/2021/0005020/ 
27-10-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 15-07-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου (επώνυμο) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΕΦ (όνο-
μα) ΧΟΥΑΝ (πατρώνυμο) ΧΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 25-04-2008, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.119954/2021/0005023/ 
27-10-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 19-07-2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης (επώνυμο) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΦ (όνομα) 
ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΧΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΒΕ-
ΝΕΖΟΥΕΛΑ την 07-07-2009, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.120576/2021/0002442/ 
26-10-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 30-10-2019 αίτημα του πατέρα 

της ανήλικης με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΙΡΙΔΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς ΑΡΑΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

(ARAPI EMANUELA).

Με την υπό στοιχεία Φ.2837/2021/0001758/15-10-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ θυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999, η υπό στοιχεία 
Φ.2837/2017/0003232/02-11-2017 (Β΄ 4043) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στε ρεάς Ελλάδας, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) της ομογενούς ARAPI (ΑΡΑΠΗ) EMANUELA (ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΕΛΑ) του EDUART (ΕΝΤΟΥΑΡΤ) που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1994 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, επειδή δεν πληροί τις προϋ ποθέσεις που 
θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
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.21131/2021/0000830/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 29-07-2021 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) 
ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική 
Κοινότητα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021 σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.53.1/5619/09-07-2021 βεβαίωση της 
Περιφε ρειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθ μιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.21135/2021/0000854/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 10-08-2021 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) 
ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ (επώνυμο) ΠΕΤΟΒΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2006 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/5501/02-07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21140/2021/0000939/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 16-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ 
(επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/7280/10-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21144/2021/0000950/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 20-09-2021 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
(Τοπική Κοινότητα ΛΕΣΙΝΙΟΥ) για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.53.1/7276/14-09-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθ μιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(10)
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.21141/2021/0000999/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17-09-2021 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΑΖΙΖΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/7249/09-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
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.21145/2021/0000952/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 21-09-2021 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ 
(επώνυμο) ΠΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16- 08-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 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 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/6200/10-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21147/2021/0000966/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 23-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΣΑΡΑ (επώ-
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νυμο) ΜΙΤΡΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 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 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.53.1/7392/14-09-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21148/2021/0000967/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 23-09-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΑΛΤΕΝΙΣ (επώ-
νυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 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 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/7393/14-09-2021 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21149/2021/0000977/ 
21-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 24-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΑΝΤΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 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 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/7866/20-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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*02051220511210008*

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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