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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.145956/2021/0006368/

16-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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. 2168/15-06-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 20-09-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλε η αιτούσα 
κατά του υπ΄αρ. 27/27-05-2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 14-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑΪ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΕΛΜΑΣ, 
γεν. 11-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.209651/2021/0006378/
16-08-2021 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. 56/16-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και το 
υπ΄αρ. 2161/23-09-2020 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004, γίνεται δεκτή 
η από 26-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΠΑ Όνομα ΣΕΡΙΦΕ Όν. πατρός ΜΠΕΣΝΙΚ, 
γεν. 28-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.213423/2021/0005872/
16-08-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποί-
ησή τους με τον ν. 3838/2010 (Α’ 49) και την παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ΄αρ. 1/09-04-
2019 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 22-01-2009 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΒΟ Όνομα ΕΛΒΙ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ, 
γεν. 13-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.47989/2021/0003662/
16-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε 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 της Ελληνικής 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 03-11-1995 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΣΑΜΡΟΝΓΚ Όνομα ΝΙΣΑΤΣΟΝ Όν. πατρός 
ΝΟΥ, γεν. 12-02-1970 στην ΤΑΪΛΑΝΔΗ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Ανάκληση της υπό στοιχεία Φ.108344/74569/

25.2.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση για κτήση 

της ελληνικής ιθαγένειας της (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪ 

(όνομα) ΜΑΡΙΕ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (μητρώνυ-

μο) ΓΚΕΝΟΒΕΦΑ, που γεννήθηκε στην Αλβανία 

την 15/05/1956.

Με την υπό στοιχεία Φ.108344/2021/5420/18.8.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η με 
υπό στοιχεία Φ.108344/74569/25.2.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11.5.20210 (Β’ 629), 
με την οποία πολιτογραφήθηκε η αλλοδαπή ΜΟΛΛΑΪ 
ΜΑΡΙΕ του ΘΑΝΑΣΗ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
15-05-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Ανάκληση της υπό στοιχεία Φ.88296/26532/12/

11-01-2012 απόφασης της αναπληρωτή Υπουρ-

γού Εσωτερικών, με την οποία γίνεται δεκτή η αί-

τηση για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας του ΛΟΜΙ 

(LLOMI) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR) του ΦΙΚΡΙ (FIQRI).

Με την υπό στοιχεία Φ.174991/2021/3683/23.7.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η 
υπό στοιχεία Φ.88296/26532/12/11.1.2012 απόφαση της 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20.2.2012 
(Β’ 379), με την οποία πολιτογραφήθηκε ο αλλοδαπός 
ΛΟΜΙ (LLOMI) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR) του ΦΙΚΡΙ (FIQRI), που 
γεννήθηκε στην Αλβανία την 5/8/1962 και κατοικεί στο 

Δήμο Κατερίνης, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
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.11021/2021/0001612/
06-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 10-08-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώ-
νυμο) ΧΑΡΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΙΤΣΑΣ, 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 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/5678/
19-07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11029/2021/0001715/
06-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 26-08-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΜΙΛΕ (επώνυμο) 
ΣΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-05-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΠΩΓΩΝΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/5201/28-06-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2752/2017/0000483/
19-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57719Τεύχος B’ 4330/17.09.2021

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 17-01-2017 
αίτημα του (επώνυμο) ΝΕΛΣΟΝ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ 
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (πατρώνυμο) ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 05-02-2002, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2754/2017/0000485/
19-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 18-01-2017 
αίτημα του (επώνυμο) ΝΕΛΣΟΝ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 22-04-1997, 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.2753/2017/0000484/
19-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 17-01-2017 
αίτημα του (επώνυμο) ΝΕΛΣΟΝ (όνομα) ΑΝΤΡΙΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 10-01-1995, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(6)
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.4069/2021/0000546/
06-08-2021 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 05-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΪΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 04-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (DEDJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΪΚ (FAIK).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (DEDJA) (κύριο όνομα) 
ΖΟΥΡΙΕ (ZURIE)

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4070/2021/0000547/
06-08-2021 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 05-04- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΒΕΪΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, 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 25-08-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΡΙ (KALARI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΪΣ (VEIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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.4100/2021/0000951/
25-08-2021 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 δεκτή η από 14-06-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώ-
νυμο) ΤΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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.20.4/11668 / 30-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4103/2021/0000979/
25-08-2021 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 δεκτή η από 18-06-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΡΙΣΤΑ (επώ-
νυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΟΝ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4909/
07-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.18194/2021/0000674/18-08-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου 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 19-06-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΒΑΡΘΗΣ (όνομα) ΜΙΛΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 19-01-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1998/2021/0000650/31-08-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται 
δεκτή η από 18-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΤΥΛΛΟΥ (STILLO) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(HRISTINA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία Α273770, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-08-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(10)
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.2113/2021/0000639/31-08-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 05-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΤΡΙΚ (επώνυμο) 
ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5467/31-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
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.2153/2021/0000477/31-08-2021 
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) ΜΥΦΤΑΡΑΪ (όνο-
μα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΕΡΤΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 998/18-02-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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