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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31532/2022/0001483/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 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 
22-03-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΡΟΖΙ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 11-12-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή 
της στα δημοτολόγια του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31533/2022/0001485/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 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 
22-03-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ (όνομα) ΕΥΤΥΧΙΑ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑ-
ΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ την 18-10-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή της στα 
δημοτολόγια του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31508/2022/0001284/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3297

32735



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32736 Τεύχος B’ 3297/28.06.2022

Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 11-03-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΙΜΙΝΙΤΣΚΙ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 18-10-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα 
δημοτολόγια του Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31509/2022/0001285/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 11-03-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΙΜΙΝΙΤΣΚΙ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 07-04-2020, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του 
στα δημοτολόγια Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31510/2022/0001286/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 11-03-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΙΜΙΝΙΤΣΚΙ (όνομα) ΔΑΒΙΔ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΡΩΣΙΑ την 18-11-2021, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα 
δημοτολόγια του Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30418/2021/0005155/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 09-12-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΣΗΛ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΜΠΕΡΝΑΝΤ- ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΪΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-1969, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και η εγγραφή του στο Δ. 
Αγίας Παρασκευής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30926/2021/0004611/
14-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 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 
27.04.2021 αίτημα του (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ (όνο-
μα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννή-
θηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 16-06-1982, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την περ. α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και 
η εγγραφή του στον Δ. Μαραθώνα.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής Ιθα-

γένειας της υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Albania), ΝΤΥΡ-

ΜΑ(DYRMA) ΚΡΙΣΤΙΝΑ(KRISTINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.5221/2021/0000349/
08-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 του ν. 2990/99, η υπό στοιχεία 
Φ.5221/2020/0002421/14-12-2020 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β΄ 6036), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 (Α’ 76) της αλλοδα-
πής ΝΤΥΡΜΑ(DYRMA) ΚΡΙΣΤΙΝΑ(KRISTINA) του ΧΕΚΟΥ-
ΡΑΝ (HEKURAN) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-01-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 
σύμφωνα με τη παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
1Α του ν. 4332/2015 (Α’ 76).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.194/2022/0000069/08-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 31-05-2022 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.20.4/2594/30-5-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΝΓΚΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣ 

(NGJELA ATHANAS).

Με την υπό στοιχεία Φ.2421/2022/0000688/
03-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανα-
καλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2990/1999, 
η με υπό στοιχεία Φ.2421/2014/0002744/02-04-2015 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄ 802), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν.3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς NGJELA (ΝΓΚΕΛΑ) 
ATHANAS (ΑΘΑΝΑΣ) του LEFTER (ΛΕΥΤΕΡ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1980 και κατοικεί στον 
Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, διότι 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

(8)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΝΓΚΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

(NGJELA KRISTO).

Με την υπό στοιχεία Φ.2595/2021/0001710/
03-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται 
η υπό στοιχεία Φ.2595/2015/0002302/12-04-2016 από-
φαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄ 1177), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 
49) του ομογενούς NGJELA (ΝΓΚΕΛΑΣ) KRISTO (ΧΡΗΣΤΟΣ) 
του LEFTER (ΛΕΥΤΕΡ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-05-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 
διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμ-
φωνα 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 την υπό στοιχεία Φ.195/2022/0000074/08-06-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 01-06-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΝΟΣ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 25-09-1989, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης της παρ. 1 του το άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.7923/2022/0000148/
24-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
8/16-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η 
από 26-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ Όνομα ΡΕΣΑΤ Όν. πατρός ΛΕΒΕΝ, 
γεν. 04-12-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.9255/2021/0000870/
06-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
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θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 02-12-2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΗΓΚΟΣ (ZINGO) 
ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A495452, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-07-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9295/2021/0000345/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-06-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 25-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΛΑ (DILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9334/2021/0000734/

01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΒΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-01-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 12-02-2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9347/2021/0000827/

01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-12-2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΤΕΡΕΖΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 25-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9159/2019/0000778/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-12-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΕΣΟΒΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΣΟΒΙΤ (MESOVIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΒΕΛΤΑ (ROZVELTA).
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.9328/2021/0000696/
01-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-
10-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΜΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
27-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑΪ (BRAHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝ (FLORIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑΪ (BRAHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8859/2022/0000047/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 16-08-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΥ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 17-04-1970, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την περ. α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8926/2022/0000281/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
21-03-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΔΡΙΓΚΕΖ (όνομα) 
ΧΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΕΔΟΥΑΡΔΟ ΧΑΒΙΕΡ, που γεννή-
θηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 29-08-2000, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8927/2022/0000282/
07-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 

21-03-2022 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΔΡΙΓΚΕΖ (όνομα) 
ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ (πατρώνυμο) ΕΔΟΥΑΡΔΟ ΧΑΒΙΕΡ, που γεννή-
θηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 24-07-2003, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(15)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.20401/2021/0000779/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-08-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΜΑΣ Όνομα ΕΝΓΚΕΛΛ Όν. πατρός ΑΣΑΝ, 
γεν. 23-10-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.20688/2021/0000814/
24-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-06-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΣΑ Όνομα ΦΑΤΟΣ Όν. πατρός ΧΑΛΙΤ, γεν. 
20-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποίου 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(16)
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.9179/2022/0000841/
15-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-03-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
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(όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-
01-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 τις 01-
07-2004 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμέ-
νοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (DEDGJONAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (DEDGJONAJ) 

(κύριο όνομα) ΓΚΙΟΡΑ (GJORA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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*02032972806220008*

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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