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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.217100/2020/0013702/
30-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και 
μετά την από 18-04-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
12-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΑΝΑΣΗΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 27-01-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217447/2020/0013701/
30-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά την 
από 30-05-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
γραφείο της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 

30-05- 2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΑΝΟΣ Όνομα ΤΑΟΥΛΑΝΤΗΣ Όν. πατρός 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, γεν. 10-08-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.202524/2020/0012985/
07-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά την 
από 12-08-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
γραφείο της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
12-08- 2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΡΒΑ Όνομα ΟΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, γεν. 26-10-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.217431/2020/0012428/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και 
μετά την από 22-05-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
22-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΩΛΗ Όνομα ΑΘΗΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 
γεν. 04-11-2000 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217661/2020/0013072/
05-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά την 
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από 27-06-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, η οποία 
εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος πολιτογράφησης, 
γίνεται δεκτή η από 27-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΟΠΟΥΛΛΟ Όνομα ΝΤΕΝΙΣ Όν. πατρός 
ΟΔΥΣΣΕ, γεν. 21-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217398/2020/0012264/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και 
μετά την από 10-05-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
09-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΛΟΥ Όνομα ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Όν. πατρός 
ΘΥΜΙΟΣ, γεν. 04-12-1996 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.217344/2020/0012262/
05-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά την 
από 11-06-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, η οποία 
εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος πολιτογράφησης,, 
γίνεται δεκτή η από 11-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΛΑΣ Όνομα ΒΕΝΑΜ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, 
γεν. 01-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.218038/2020/0013076/
15-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά την 
από 16-09-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 16-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑΒΕΣΗ Όνομα ΖΩΙΤΣΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 08-12-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.218111/2020/0012443/
15-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά την 
από 18-09-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 

Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, η οποία 
εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος πολιτογράφησης, 
γίνεται δεκτή η από 18-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΪΖΑΪ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΦΕΡΙΚ, 
γεν. 30-09-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.217339/2020/0012914/
05-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217) και μετά την από 05-06-2019 έκθεση της Διευ-
θύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, η οποία εισηγείται την αποδοχή 
του αιτήματος πολιτογράφησης, γίνεται δεκτή η από 
05-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΘΙΟ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 04-05-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217220/2020/0012260/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και 
μετά την από 08-05-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
08-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΤΣΑΣ Όνομα ΓΚΕΡΗΣ Όν. πατρός 
ΤΡΑΣΕΓΚΙΜ, γεν. 23-11-1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.215379/2020/0012259/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και μετά 
την από 14-12-2018 έκθεση του Γενικού Προξένου της 
Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 02-11-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΑΚΗΣ Όνομα ΣΑΝΤΡΑ ΜΙΣΕΛ Όν. πα-
τρός ΤΖΟΝ ΠΗΤΕΡ, γεν. 20-02-1990 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216799/2020/0009566/
05-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και 
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μετά την από 03-04-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
02-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ Όνομα ΑΙΝΕΑΣ Όν. πατρός 
ΠΑΥΛΗΣ, γεν. 05-08-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.32950/2021/0001935/
05-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 
24-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΟΥΤΕΛ (BUTEL) ΑΝΝΑ (ANNA) ον. πατρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ (-), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία B00624, που γεννή-
θηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 01-05-1973 και κατοικεί στον 
Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32220/2020/0011576/
26-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 10-12-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ (ANDONYADI) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (DESPINA) 
ον. πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ANDON), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
B01632, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 09-02-1949 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31611/2020/0011307/
22-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 10-09-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟ-
ΛΕΤΣΗ (KOLECI) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A489901, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1964 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.31931/2020/0011681/
08-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 29-10-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-

κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΓΚΡΕΚΟΣ (GREKO) ΘΩΜΑΣ (THOMA) ον. πατρός ΗΛΙΑΣ 
(ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A494682, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-1958 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.31930/2021/0000116/
08-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 29-10-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΓΚΡΕΚΟΥ (GREKO) ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A444683, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1959 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.31062/2020/0011249/
26-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 04-06-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία: ΚΡΩΜΥΔΑ (KROMIDHA) ΑΝΝΑ (ANA) ον. πατρός 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A469723, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2000 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.31186/2021/0001759/
26-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 18-06-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΠΑΠΑ (PAPA) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ 
(SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A549388, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1964 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.11772/2021/0001413/
22-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2009 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΣΕΝΚΟΛΛΑΡΗ (CENKOLLARI) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN) ον. 
πατρός ΛΑΤΙΦ (LATIF), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α378285, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1984 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.2066/2021/0002036/
09-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
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ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2020 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ARQILEA) ον. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A549445, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1968 και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.31166/2019/0013284/
05-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 
22-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΙΛΑ (ILA) ΕΜΑΡΙΟΛΑ (EMARIOLA) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A501202, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-11-1982 και κατοικεί 
στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 
Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

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.4014/2021/0000619/
16-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-11-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΛΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/11247/13-11-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(7)
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.40267/2021/0000140/
05-04-2021 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 
26-01-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΚΑΜΠΡΙΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΡΝΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-11-2012, και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 19-11-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΚΑΡΝΑΪΛ (KARNAIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΧΑΡΤΖΙΤ (HARJIT).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40271/2021/0000473/

19-03-2021 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 
28-01-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΕΟ (επώνυμο) ΝΤΥΛΕ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΕ (DYLE) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΥΛΕ (DYLE) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

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