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12 Πολιτογράφηση αλλοδαπής

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.203641/2021/0008735/
04-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄αρ. 2166/18-05-2021 πρακτικό Συνεδρίας 
του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές 
κατά πλειοψηφία οι από 24-08-2016 αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε ο αιτών κατά του υπ΄αρ. 21/23-03-2016 πρα-

κτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 06- 02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΣΑΪ όνομα ΣΚΕΛΖΕΝ όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ, 
γεν. 10-12-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.208423/2021/0009045/
05-11-2021 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. 69/04-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 03-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΗ όνομα ΕΝΤΜΟΝΤ όν. πατρός ΦΩΤΟ, 
γεν. 16-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.199866/2021/0009017/
04-11-2021 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. 2148/19-03-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
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οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του υπ΄αρ. 
44/08-07-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 27-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΑ όνομα ΓΙΑΝΝΗ όν. πατρός ΛΟΥΤΦΙ, γεν. 
04-09-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3031/2021/0006936/
14-10-2021 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. 1/2021/09-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
28-01-2021 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΟ όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 28-07-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3529/2021/0006933/
14-10-2021 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. 9/2021/30-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
24-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΤΣΕ όνομα ΠΟΥΣΚΙΝ όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΕΜ, γεν. 05-08-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3591/2021/0007307/
14-10-2021 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. 9/2021/30-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
15-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΤΣΚΟΒΑ όνομα ΝΕΛΙΑ όν. πατρός
ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ, γεν. 28-12-1964 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2526/2021/0000132/
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. 5/24-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
27-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΑ όνομα ΑΦΡΙΜ όν. πατρός ΚΙΑΜΙΛ, γεν. 
06-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2527/2021/0000134/
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. 5/24-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
27-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΑ όνομα ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ όν. πατρός ΓΚΑΝΙ, 
γεν. 14-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5510/2021/0000847/
04-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄αρ. 16/17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
13-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΚΑ όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ όν. πατρός ΠΙΕΤΕΡ, 
γεν. 04-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5515/2021/0000843/
04-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70601Τεύχος B’ 5513/29.11.2021

εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 2/21-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 17-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΝΕ όνομα ΙΛΙΓΙΑΝ όν. πατρός ΑΒΝΙ, γεν. 
25-02-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.7413/2020/0002883/
03-11-2021 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 ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΕΤΖΜΙΕ (επώνυμο) ΓΕΡΜΕΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 31-12-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΕΡΜΕΝΙ (JΕRΜΕΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ΑLΒΕRΤ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΕΡΜΕΝΙ (JΕRΜΕΝΙ) (κύριο όνο-

μα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ΕSMERALDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7414/2020/0002884/

03-11-2021 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 ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΓΕΡΜΕΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 31-12-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΕΡΜΕΝΙ (JΕRΜΕΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ΑLΒΕRΤ).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΕΡΜΕΝΙ (JΕRΜΕΝΙ) (κύριο όνο-
μα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ΕSMERALDA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7595/2021/0000962/
03-11-2021 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 ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-04-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΑΣΜΙΝ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) 
ΧΑΡΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

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

ΤΖΙΤ (HARJIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (ΚΑUR) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΠ (SANDEEP).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(9)
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.7461/2021/0000042/
04-11-2021 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 15-01-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΤΣΙΒΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/339/01-02-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7593/2021/0000958/
04-11-2021 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 30-06-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ 
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(επώνυμο) ΚΟΥΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2005 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, 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 υπό στοιχεία 
Φ.20.3/3247/31-05-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(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.7220/2020/0002681/
04-11-2021 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 17-03-2020 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΚΟΡΡΙΚΟΥ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, 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 30-06-2017, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/2031/11-03-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(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.10062/2021/0002224/
18-10-2021 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 23-09-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚ (επώνυ-
μο) ΦΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/6419 / 06-10-2021 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής

Με την υπό στοιχεία Φ.494/2021/0000218/29-10-2021 
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. 
2/11-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
14-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΑΝΤΣΙΤΣ όνομα ΟΥΡΣΚΑ όν. πατρός 
ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ, γεν. 24-07-1980 στην ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 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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