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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.2764/2021/0001188/ΑΚ/
20-09-2021 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 10-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2012 και κα-

τοικεί 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, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΤ (ARDIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΙΟΛΑ (EDIOLA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(2)
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.11032/2021/0001824/
22-09-2021 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 09-09-2021 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕ-
ΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/5517/13-07- 2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10834/2021/0000725/
22-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 29-09-2020 
δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΗ, 
που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 03-05-1984 και 
κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 27-07-2020 από ΤΜΗ-
ΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(3)
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.4713/2020/0001807/
13-09-2021 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 09-10- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΙ (πατρώνυμο) ΕΜΙΡΙ-
ΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 09-07-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΙ (KOKOCI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΡΙΟΝ (EMIRJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΙ (KOKOCI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΜΙΓΙΕ (ILMIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4739/2020/0002036/

13-09-2021 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 29-10- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 01-07-2003 και η μητέρα 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΡΑΝΑ (BEDRANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4812/2021/0000211/

13-09-2021 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 25-02- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΙΑΝΑΚ (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΖΕΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (ALIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΕΝΕΛ (ZENEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΡΤΖΙ (XHORXHI) (κύριο όνο-

μα) ΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4813/2021/0000212/

13-09-2021 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 25-02- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΖΕ-
ΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2009 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και κατέχει άδεια δια-
μονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (ALIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΕΝΕΛ (ZENEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΡΤΖΙ (XHORXHI) (κύριο όνο-

μα) ΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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.5634/2021/0001278/
13-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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 21-07-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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.20.4/3234/
05-07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5630/2021/0001239/
13-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 14-07-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) 
ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-04- 2004 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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.20.4/3185/02-07-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5628/2021/0001228/
13-09-2021 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 13-07-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ 
(επώνυμο) ΜΕΝΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΕΜΠΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/3001/02-07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5380/2021/0001310/
13-09-2021 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 27-02-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ 
(επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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.20.4/701/17-02- 2020 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

(5)
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.5633/2021/0001548/
13-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 19-07-2021 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ 
την 16-12-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/1350/30-03-2021 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5619/2021/0001381/
13-09-2021 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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 02-07-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΜΠΙ-
ΜΠΙ (όνομα) ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28- 04-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/2369/16-06-2021 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
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(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4003/2021/0000850/
13-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 25-02-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΨΗΛΗΣ (PSILI) 
ΘΟΔΩΡΗΣ (THODHORAQ) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A282358, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1961 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2321/2021/0000482/
30-07-2021 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 
10/26-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 05-11-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΑΤΣΙ Όνομα ΖΑΡΙΦ Όν. πατρός ΚΑΣΕΜ, 
γεν. 20-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(8)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.7096/2021/0000922/
23-08-2021 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 
09/18-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 19-04-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΤΙ Όνομα ΡΑΪΜΟΝΤΑ Όν. πατρός ΚΑ-
ΣΕΜ, γεν. 01-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1853/2021/0000425/
27-07-2021 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 
10/26-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 26-04-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΡΕΪ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΓΡΗΓΟΡΕ, 
γεν. 09-05-1970 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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