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1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
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3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
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(Κ.Ε.Ι.).

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

11 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

12 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

13 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2792/2021/0000737/ΑΚ/25-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-

νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 22-03-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΙΓΙΑΝΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2014 
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 συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από τις 09-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (KOSTOPULOS) (κύριο 

όνομα) ΙΓΙΑΝΙΣ (IJANIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (KOSTOPULOS) (κύ-

ριο όνομα) ΚΑΝΤΡΙΓΕ (KADRIJE).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2798/2021/0000793/ΑΚ/25-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-04-
2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΑΣΕΜΙΝΑ (επώνυμο) ΦΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2013 και κατοικεί 
στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 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 17- 12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (FETA) (κύριο όνομα) ΝΤΟΥΡΙΜ 

(DURIM).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (FETA) (κύριο όνομα) ΤΟΥΦΙΕ 
(TUFIE).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1075/2021/0000794/ΑΚ/25-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15-01-2021 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΤΣΑΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΤΖΙΜΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΗΜΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 3255/04-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
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 άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1702/2021/0000477/07-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-05-2021 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΜΠΛΑΝΑΡΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΤΣΟΥΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5268/15-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

(5)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.3692/2021/0000727/07-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-07-2021 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΔΟΥΡΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-11-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 4141/30-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(6)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3691/2021/0000687/07-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-06-2021 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΡΟΕΛΑ (επώνυμο) ΖΕΡΑ (πατρώνυμο) ΙΝΤΕΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΕΟΡ-
ΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 3897/18-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3659/2021/0000739/07-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 28-01-2021 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλή-
θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΛΛΕΖΙ (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΣ (πατρώνυμο) 
ΒΕΝΕΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-2001 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8984/18-12-2020 βεβαίωση της Περι-
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φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με την υπό στοιχεία Φ.864/2018/0004567/06-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 21-02-2014 αίτημα του (επώνυμο) ΡΕΟΥΒΕΝΙ (όνομα) 
ΜΑΤΑΝ (πατρώνυμο) ΡΕΟΥΒΕΝ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ 
την 20-09-1987, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.4193/2020/0003249/01-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 25/05-11-2020 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 
13-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΣΝΙΑΡΙ, Όνομα ΜΙΛΤΟ, Όν. πατρός ΤΟΝΤΙ, 
γεν. 09-12-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4046/2021/0000372/30-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-02-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 20-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΝ 

(MARIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΤΕΦΤΑ 

(TEFTA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4051/2021/0000354/30-06-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 15-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΧΥΣΕΣΑΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 01-03-2003 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΣΑΝΙ (HYSESANI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΣΑΝΙ (HYSESANI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3997/2020/0002745/30-06-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-10-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΤΘΑΙΟΣ (επώνυμο) ΑΛΕΜΟΥ (πατρώνυμο) -, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9300/05-10-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.4049/2021/0000366/30-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-02-2021
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΓΚΟΥΡΡΑ (όνομα) ΕΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
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λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/11665/15-12-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4397/2021/0000624/26-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 7/22-09-2020 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας 
- Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 11-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΚΑ Όνομα ΝΤΑΣΝΟΡ Όν. πατρός ΚΟΥΙΤΙΜ, 
γεν. 13-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3904/2021/0000642/26-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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. 16/25-06-2019 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 09-03-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΓΚΟΥΡΝΕΚ Όν. πατρός ΣΑΝΤΟΥ, 
γεν. 15-04-1975 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4000/2021/0000607/26-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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. 21/22-10-2019 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 14-04-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΑΪ Όνομα ΣΑΖΑΝ Όν. πατρός ΜΟΥΣΤΑΦΑ, 
γεν. 15-01-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4396/2021/0000622/26-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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. 7/22-09-2020 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 11-11-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΚΑ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 18-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(12)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.23464/2020/0001737/28-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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. 15/19-06-2019 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 15-03-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΚΟΛΗ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ - ΝΤΟΝΑΛΝΤ Όν. πα-
τρός ΝΤΟΝΑΛΝΤ - ΝΤΑΝΚΑΝ, γεν. 02-05-1961 στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.23465/2020/0001423/30-06-2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 15/19-06-2019 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας 
- Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 15-03-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΓΙΑΛΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΟ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 05-04-1958 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(13)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21743/2020/0000926/28-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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. 17/02-07-2019 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 28-03-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΙ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΧΑΤΖΗ, 
γεν. 20-04-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21505/2020/0001898/28-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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. 13/28-05-2019 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 14-01-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΙ Όνομα ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚ Όν. πατρός ΤΖΕ-
ΛΟ, γεν. 20-02-1948 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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