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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.211002/2021/0001934/
22-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 21/26-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 09-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΤΣΙ Όνομα ΤΟΜΟΡ Όν. πατρός ΛΕΦ, γεν. 
11-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.214598/2020/0013258/
22-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 4/03-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
18-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΙΤΙ Όνομα ΜΑΝΕ Όν. πατρός ΧΑΪΝΤΙΝ, 
γεν. 01-05-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.61332/2021/0001941/
22-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εκδό-
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 1 του άρθρου 
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 Ελ-
ληνικής 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 02-02-1998 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙ Όνομα ΚΙΝΓΚ ΓΟΥΝ Όν. πατρός ΓΟΥ 
ΝΤΟΝΓΚ, γεν. 20-12-1971 στην ΚΙΝΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.111463/2021/0001067/
24-03-2021 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 την από 4/2/2021 ειδική ιατρική γνωμάτευση περί 
απαλλαγής από την εξέταση της ελληνικής γλώσσας 
και στοιχείων ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 32 του
ν. 4604/2019, του οποίου έληξε η αναστολή ισχύος σύμ-
φωνα με το άρθρο 39 του ν. 4674/2020, γίνεται η από 
30-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΦ Όνομα ΓΚΙΟΥΛΙΖΑΡ Όν. πατρός ΣΑ-
ΛΕΧ, γεν. 11-11-1960 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
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.2738/2021/0000304/ΑΚ/
17-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
07-09-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΑΪ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 3048/02-09-2020, βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
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.2756/2020/0001944/ΑΚ/
17-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 19-10- 2020
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2014, και 

κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-03-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (HOXHALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΙΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (HOXHALLARI) 

(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
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.2770/2020/0002323/ΑΚ/
17-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-12-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΣ (επώνυ-
μο) ΟΣΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 26-08- 2004 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ, 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 
12-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5009/26-10-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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.2767/2020/0002183/ΑΚ/
17-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 
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(επώνυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2005 και κατοικεί στον 
Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5365/23-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
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.6946/2020/0002916/
10-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-08-2019
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-1998, 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΗΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/4610 / 03- 08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.7006/2020/0000819/10-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2019 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (πατρώνυμο) 
ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/7959 / 02-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.7083/2020/0002822/10-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (όνομα) ΤΖΕΝΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/9289 /07-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.7077/2020/0003069/10-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΟΥΡΙΝ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/9356/07-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.7094/2020/0003072/10-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΑΣΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΘΗ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-1999 και κατοικεί στον 
Δήμο ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 13160/19-12-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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(8)
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.2667/2020/0001320/
16-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 31-08-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΖΕΜΑΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΝΤΥΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.53.1/6790/21-08-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.1139/2021/0000225/
16-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-04-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΑΟΥΚΤΣΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 11-06-1992, 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 30-06-2012, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.4/8185/9-10- 2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου της από ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΟΥΚΤΣΙ σε 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΟΥΚΤΣΗ.

Με την υπό στοιχεία Φ.2496/2020/0000825/
16-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (όνομα) ΜΕΤΙΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-04-2000, και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 
- ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/8176 
/ 31-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Ελλάδας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2670/2020/0001830/
16-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-09-2020 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) 
ΗΡΑΚΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 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.53.1/14119 /
07-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2495/2021/0000149/
16-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-09-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΠΑΡΑΪ (όνομα) ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΝΕΣΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-1998 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/8196 / 31-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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