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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.118257/2021/0001463/
22-12-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 01-02-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΤΖΕΡΑΣΗ (όνομα) ΡΑΝΙΤ (πατρώνυμο) ΟΒΑΔΙΑ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 15-09-1967, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδά-
φιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.119807/2019/0010166/
13-12-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 17-07-2019 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΜΠΡΟΝΤΙ (όνομα) ΣΤΙΒΕΝ ΑΝΤΡΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝΙ ΔΑΥΙΔ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ την 25-10-1973, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρ-
θρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.119584/2019/0008544/
24-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 16-04-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΟΥΓΚΕΝΙΝ- ΝΤΟΥΜΙΤΑΝ (όνομα) ΜΙΣΕΛ ΡΟΖΕΡ (πατρώ-
νυμο) ΚΛΟΝΤ ΖΑΚ ΡΟΖΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ 
την 30-10-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.120130/2019/0011681/
24-11-2021 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 23-07-2019 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΛΕΣΑΝΤΡΕ (πατρώ-
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νυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
30-09-1976, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν.  3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.118260/2019/0001773/
24-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 18-12-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΛΕΒ ΑΡΙ (όνομα) ΝΙΒ (πατρώνυμο) ΤΑΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στο ΙΣΡΑΗΛ την 09-10-1994, 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.118261/2019/0001775/
24-11-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 18-12-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΛΕΒ ΑΡΙ (όνομα) ΜΠΑΡ (πατρώνυμο) ΤΑΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 29-08-1991, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.121739/2021/0003263/
22-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 30-07-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΑΤΖΟΣ 
(XHAXHO) ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΑΡΛΙΝΟΣ (ARLINO) ον. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A488557, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-1994 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.117109/2021/0007887/
20-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 08-11-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΣΗ 
(BUSHI) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΙΛΙΡ (ILIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A375492, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.120410/2021/0005703/
17-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 14-10-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΗΣΗ (ZISI) 
ΝΑΝΣΥ (NANSI) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A445979, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-06-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.108930/2018/0008473/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 24-02-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΤΣΗ (MUCI) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIQI) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A372941, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-1955 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.109037/2021/0005199/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 03-03-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΔΑΜΗ (ADHAMI) 
ΑΝΝΑ (ANA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A562076, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-10-1971 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.118312/2021/0006823/
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15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-02-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΥΣΙΑ (MYSJA) 
ΠΗΝΟΛΟΠΗ (PINOLLOPI) ον. πατρός ΒΙΤΟ (VITO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A359067, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-02-1949 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.115029/2021/0007577/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 01-02-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΕΜΗ 
(GOLEMI) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA) ον. πατρός ΖΩΗ (ZOI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542484, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-02-1970 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.120135/2021/0005247/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 09-09-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΤΕΦΑ (STEFA) 
ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A542068, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-06-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.120070/2020/0008511/
08-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 30-08-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΝΑΖΟΛΓΟΥ 
(KURNAZOGLU) ΙΩΑΝΝΗΣ (YANI) ον. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
(FILIP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία B04560, που γεννήθηκε 
στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 10-04-1976 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.121129/2021/0003504/
03-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του ν. 3838/2010 

(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 28-01-2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΙΑΣ (KOCA) 
ΠΥΡΟΣ (PIRO) ον. πατρός ΠΑΥΛΟΣ (PAVLLO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A488291, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-04-1974 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1376/2020/0002295/
01-12-2021 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. 
7/19-09-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 
21-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΛΙΚΆΝΟΥ όνομα ΜΑΡΙΑ όν. πατρός 
ΙΟΝ, γεν. 11-05-1980 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2577/2020/0001580/
24-11-2021 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. 
17/22-10-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 
25-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ ΧΟΣΡΙ όνομα ΠΟΛΙΝ όν. πατρός ΝΑΣΕΦ, 
γεν. 08-09-1965 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.5625/2021/0001715/
07-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 12-07-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΙΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 19-01-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (LICO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΚΑ (PETRIKA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (LICO) (κύριο όνομα) ΒΑ-

ΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5538/2021/0002043/

07-12-2021 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 02-02-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΙΝΕ ΠΟΛ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) 
ΜΑΝΓΚΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 τις 11-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

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

ΓΚΑΛ (MANGAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΛΓΟΥΪΝΤΕΡ (KULWINDER).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5684/2021/0002060/

07-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 18-10-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙ (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΧΥΣΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-07-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 26-10-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΙ (KANACI) (κύριο όνομα) 

ΧΥΣΚΟ (HYSKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΙ (KANACI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΝΤΙΖΑ (ALDIZA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι
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Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1326/2021/0000749/
02-12-2021 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. 2/21-01-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 28-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΡΜΑΝ όνομα ΕΛΕΝΑ όν. πατρός -, γεν. 
21-06-1960 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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