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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2688/2020/0000667/
09-04-2021 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. 8/15-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-

γράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
31-08-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΣΠΙΝΟΣΑ ΓΚΑΡΣΙΑ Όνομα ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 
ΧΟΣΕ Όν. πατρός ΧΟΣΕ ΑΔΟΛΦΟ, γεν. 27-04-1976

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2682/2020/0000680/
09-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 13/13-
10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μα-
κεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 02-07-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΡΝΕΖΑ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΙΝΤΡΙΖ, γεν. 11-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.196/2020/0000599/
09-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 2/22-01-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας 
- Θράκης, γίνεται δεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΕΒΑ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΙΑ Όν. πατρός ΕΜΙΛ, 
γεν. 01-05-1981 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.56/2021/0000014/09-04-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης 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 
13/13-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 05-10-
2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΕΝΤΣΙΟΥΚ Όνομα ΛΟΥΤΣΙΚΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΙ, γεν. 16-07-1961 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.4372/2021/0000117/
09-04-2021 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 
16/04-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
03-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΝΙΖΙ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 21-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2081/2020/0001332/
19-05-2021 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. 13/21-01-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 02-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΓΚΟ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΣΕΪΤ, γεν. 
19-12-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1526/2020/0002247/19-05-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης 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 
υπ’ αρ. 8/20-09-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 10-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΜΠΑΝ Όνομα ΚΟΡΝΕΛΙΑ - ΛΟΥΙΖΑ Όν. 
πατρός ΜΑΡΙΝ, γεν. 18-05-1980 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(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.3124/2021/0000219/
12-04-2021 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 δεκτή η από 24-03-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΜΡΙΙΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΚΟΥΛ-
ΝΤΙΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 16-09-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 11-10-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

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

ΚΟΥΛΝΤΙΠ (KULDIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΑΛΤΖΙΤ (SANDALJIT)

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώ-

ριση.

Με την υπό στοιχεία Φ.3114/2021/0000215/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτό το από 24-02-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΙΣΠΑΝΙΑ, την 01-07-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(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.1114/2020/0000973/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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 δεκτή η από 09-12-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΦΙΛΙ (όνομα) ΣΠΥΡΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 25-05-1996 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/7451/11-11-2015 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΣΠΥΡΟ 
ΦΙΛΙ σε ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2517/2021/0000117/
12-04-2021 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. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-11-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΕΖΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 13-06-1996 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8183/08-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3115/2021/0000230/
12-04-2021 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 δεκτή η από 01-03-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΑΪ (όνομα) ΣΕΛΙΝΤΓΙΟΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΕΣΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 15-12-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/758/23-02-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3117/2021/0000232/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 03-03-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ 
(όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 09- 06-2001 και κατοικεί στον Δήμο
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06- 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/890/
24-02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(8)
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.2965/2020/0000220/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 07-02-2020 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΑΧΜΕΤ (επώνυμο) ΜΑΡΚΙΑ (πατρώνυμο) ΕΚΟΥΡΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 17-05-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/606/03-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3093/2020/0001479/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 15-12-2020 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΚΕΛΟ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 20- 10-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 υπό στοιχεία 
Φ.20.4/4449/11-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.3122/2021/0000201/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 19-03-2021 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΝΑΚΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕ-
ΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 11-09-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.20.4/809/17-02- 2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3128/2021/0000243/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 01-04-2021 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΓΙΑ 
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΕΜΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 01- 02-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, 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 υπό στοιχεία 
Φ.20.4/1094/19- 03-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Στην υπό στοιχεία Φ.9872/2021/0000710/30-03-2021 

απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας, του Υπουργείου Εσωτερικών (Β΄1520), διορθώνεται:

από το λανθασμένο:  «Δήμο Ρόδου»,
στο ορθό: «Δήμο Κω».

     (Από το Υπουργείο Εσωτερικών – 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)

Ι

(10)
Στην υπό στοιχεία Φ.7406/2021/0000306/12-03-2021 

απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας, του Υπουργείου Εσωτερικών (Β΄ 1411), στη σελίδα 
17095, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:

από τη λανθασμένη: «08-07-1961»,
στην ορθή: «28-06-1961».

(Από το Υπουργείου Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)   
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