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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.200/2021/0003155/
06-10-2021 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 07-09-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΣΟΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8560/1/23-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.832/2021/0003479/
06-10-2021 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 10-01-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ 

(επώνυμο) ΦΕΪΖΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΝΤΑΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-1999 και κατοικεί στον 
Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 30-06-2014, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6578/13-05-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.406/2021/0003631/06-10-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 03-07-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ 
(όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΙΝΟΥΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1996 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
9090/23/21-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.411/2021/0003287/
06-10-2021 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. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 11-09-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΒΟΓΚΛΙ (όνομα) ΙΝΕΣ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1991 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 Ελλά-
δα την 30-06-2009, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18065/15/
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11-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.1353/2021/0003465/
06-10-2021 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. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 20-09-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΣΟΥΦΛΛΑΡΙ (όνομα) ΑΡΓΚΙΤΑ (πατρώνυμο) 
ΥΛΛΕΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1988 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8630/4/06-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.413/2021/0003436/
06-10-2021 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 22-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΙΡΜΠΟ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-1988 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6930/2/09-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.476/2021/0003520/
06-10-2021 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. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 27-02-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΦΡΑΧΟΛΛΙ (όνομα) ΣΟΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1987 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
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 30-06-2007, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 26693/15-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο 

εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΣΟΝΙΕΛΑ 
ΦΡΑΧΟΛΛΙ σε ΣΟΝΙΑ ΦΡΑΧΟΛΛΗ.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.420/2021/0003022/
06-10-2021 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 11-07-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΟΡΑΠΕ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑ (πατρώνυμο) 
ΛΑΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1994 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 19590/23-12-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2134/2021/0000502/
03-09-2021 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. 1/25-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
22-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΑΝΤΩΝ Όν. πατρός ΚΡΙΣΤΟ, 
γεν. 14-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2577/2021/0000498/
03-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) και μετά το υπ’ 
αρ. 3/18-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
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22-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΤΣΙ Όνομα ΜΟΝΙΚΑ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟ, 
γεν. 04-03-1983 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2835/2021/0000069/
30-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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. 1/18-03-2021 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 09-09-2019 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΑΪ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΡΙΤΟ, 
γεν. 06-12-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2249/2021/0000564/
30-08-2021 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. 6/13-09-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 25-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΜΠΑ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός ΖΕΦ, 
γεν. 11-10-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.990/2021/0000010/
02-09-2021 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. 11/10-12-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 18-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΙΜΙ Όνομα ΕΝΚΕΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΡΔΥΛ, γεν. 28-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.910/2021/0000242/
27-08-2021 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. 11/10-12-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 10-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΚΙ Όνομα ΕΡΙΝΕΟ Όν. πατρός ΜΑΞΙΜ, 
γεν. 15-11-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.901/2021/0000231/
27-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 11/10-12-2019 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας  - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 03-02-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΒΑΛΕΝΚΟ Όνομα ΓΙΑΝΙΝΑ Όν. πατρός 
ΛΕΒ, γεν. 13-06-1976 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.896/2021/0000263/
27-08-2021 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. 16/30-09-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 03-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΑ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΖΥΛΥ-
ΦΤΑΡ, γεν. 19-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.725/2020/0001746/
27-08-2021 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. 6/13-09-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 08-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑ Όνομα ΣΟΥΕΛΑ Όν. πατρός ΡΑΜΑΖΑΝ, 
γεν. 16-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.1962/2021/0000265/
27-08-2021 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. 17/22-10-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 04-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΚΑΤΣΕΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡ, 
γεν. 13-04-1963 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.933/2021/0000008/30-08-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 
11/10-12-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
22-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΤΖΑΤΙΝΤΕΡ Όν. πατρός ΜΑΝΟ-
ΧΑΡ, γεν. 15-11-1975 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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