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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3718/2021/0009137/
15-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 
05-10-2007 αίτηση-δήλωση του (επώνυμο) ΡΑΦΑΗΛ 
(όνομα) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 22-05-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 
14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3719/2021/0007801/
15-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 
17-10-2007 αίτηση-δήλωση της (επώνυμο) ΡΑΦΑΗΛ 
(όνομα) ΚΑΝΤΙΣ ΝΙΚΟΛ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
04-07-1980, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(3)
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.8925/2020/0002040/
18-11-2021 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 27-05-2019 δήλωση - αίτηση του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5782

73983



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ73984 Τεύχος B’ 5782/10.12.2021

ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΟΑΝΓΚ (όνομα) ΛΟΪ ΛΟΚ ΠΙΤΕΡ (πατρώνυ-
μο) ΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/7497/04-11-2021 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

(4)
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.10130/2021/0002771/
19-11-2021 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 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΔΙΟΝΙΣΙ (επώνυμο) ΜΙΝΙΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΝΙΛΙ (MINILI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΝΙΛΙ (MINILI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (SIDORELA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7344/2020/0002248/
01-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 21-09-2020 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΠΕΡΓΗ ΕΣΠΛΑ 
(όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ την 02-01-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7378/2020/0002588/
18-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 09-10-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΛΕΡΙΝΤΟΝ (όνομα) ΒΑΝΕΣΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΕΝΡΙ ΜΑΡΙ ΠΙΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-08-1969, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7282/2020/0001563/
01-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 19-06-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΚΑΤΣΙΚΗ (όνομα) ΜΟΣΧΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
21-07-1952, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7349/2020/0002285/
18-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
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26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 22-09-2020 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΡΙΖΟΣ (όνομα) 
ΕΡΝΕΣΤΟ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΥΣΤΡΙΑ την 06-06-2020, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4383/2021/0001137/
17-11-2021 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 30-06-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΟΓΛΗ (VOGLI) 
ΖΟΥΛΙΕΤΑ (ZHULJETA) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A407647, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1978 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4451/2021/0001136/
17-11-2021 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 21-05-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΟΤΕ (ZOTE) 
ΕΡΜΑΛ (ERMAL) ον. πατρός ΣΙΑΜΠΑΝ (SHABAN), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A583005, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-03-1982 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(10)
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.11063/2021/0002132/
17-11-2021 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 02-11-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΦΕΤΑΧΟΥ (πατρώνυμο) ΙΡΦΑΝ, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-04-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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.43/8440/
19-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11064/2021/0002134/
17-11-2021 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 02-11-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΙΑΝ 
(επώνυμο) ΜΕΜΟΥΣΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/8807/29-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9423/2021/0002239/
17-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 25-01-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΑΛΒΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΕΚΕΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-06-2015, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.43/6451/20-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.11065/2021/0002241/
17-11-2021 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 04-11-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕ-
ΛΑΪ (όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/4828/07-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ηπείρου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.11048/2021/0001974/
17-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 14-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΠΑΡ ΓΙΟΣΕΦ (όνομα) ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΙ (πατρώνυμο) ΓΙΕ-
ΧΕΖΚΕΛ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 24-10-1972, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11049/2021/0001975/17-
11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας 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 14-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΠΑΡ ΓΙΟΣΕΦ (όνομα) ΡΙΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΕΧΕΖΚΕΛ, 

που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 11-07-1970, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(12)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1367/2021/0001004/
02-11-2021 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 
17/30-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 16-02-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΡΤΙΛΑ - ΚΑΜΙΝΗ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. 
πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 20-09-1964 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
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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