
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

6 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.104997/2021/0006203/
15-12-2021 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. από 23/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 12-07-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΗ όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ όν. πατρός 
ΛΑΜΠΡΗ, γεν. 04-06-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.106089/2021/0007069/
15-12-2021 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. από 23/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 20-09-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΛΕ όνομα ΛΑΜΠΗ όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 07-02-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.101549/2021/0006005/
15-12-2021 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. από 26/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 23-02-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΜΑΪ όνομα ΑΠΟΣΤΟΛ όν. πατρός ΚΑΜΠΕΡ, 
γεν. 07-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.108892/2021/0007349/
15-12-2021 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. από 30/11/2021 πρακτικό της Τρι-
μελούς ομάδας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Αθηνών της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, γίνεται δεκτή η από 23-02-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΙΟΥ όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ όν. πατρός ΣΕΛΙΜ, 
γεν. 30-12-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.110014/2021/0007348/
15-12-2021 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. από 07/12/2021 πρακτικό της Τρι-
μελούς ομάδας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Αθηνών της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, γίνεται δεκτή η από 04-05-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΛΕΜΕΝΙ όνομα ΑΡΤΟΥΡ όν. πατρός ΣΥΡΙΑ, 
γεν. 29-10-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.109007/2021/0007322/
15-12-2021 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. από 30/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 02-03-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΝΑ όνομα ΜΙΜΟΖΑ όν. πατρός ΕΣΑΤ, 
γεν. 15-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.99653/2021/6107/
15-12-2021 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. από 16-11-2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 15-12-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΙΟΥΚ όνομα ΣΤΕΛΑ όν. πατρός - , γεν. 
01-04-1959 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.96405/2021/0006045/
10-01-2022 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. 18/11-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 26-05-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΜΟΥΣΙ όνομα ΕΒΕΛΙΝΑ όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 03-01-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.97408/2021/0007680/
10-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 
11/26-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 25-06-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΑΪ όνομα ΡΕΖΑΡΤ όν. πατρός ΚΟΥΙΤΙΜ, 
γεν. 08-02-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.97538/2021/0006040/
10-01-2022 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. 18/11-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 14-07-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΙΚΟΥΝΟΒΑ όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ όν. πα-
τρός ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 15-01-1981 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.99278/2021/0006037/
15-12-2021 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. από 19/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΛΑ όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 05-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.109008/2021/0007324/
15-12-2021 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. από 30/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 02-03-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΝΑ όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 07-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.97776/2021/0006921/
10-01-2022 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. 22/09-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 30-07-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΛΙΑΒΣΚΙ όνομα ΙΓΚΟΡ όν. πατρός 
ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ, γεν. 01-01-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.98338/2021/0007786/
15-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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. από 19/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 01-10-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΑΤΙ όνομα ΜΑΡΙΕΛΑ όν. πατρός ΓΙΟΡΓΑΚ, 
γεν. 09-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.99167/2021/0007780/
15-12-2021 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. από 19/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 20-11-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΕ όνομα ΛΕΩΝΙΔΑ όν. πατρός ΚΟΤΣΙ, 
γεν. 16-05-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.98414/2021/0005999/
15-12-2021 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. από 19/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 08-10-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΣΙ όνομα ΠΕΤΡΙΤ όν. πατρός 
ΠΕΛΛΟΥΜΠ, γεν. 31-07-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.99907/2021/0005940/
15-12-2021 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. από 26/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 22-12-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΓΚΙΑΝΙ όνομα ΑΝΤΡΙΑΝ όν. πατρός ΣΠΕΤΙΜ, 
γεν. 09-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.99168/2021/0007782/
15-12-2021 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. από 19/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας, γίνεται δεκτή η από 20-11-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΝΕ όνομα ΚΛΑΡΙΤΑ όν. πατρός ΜΠΑΤΡΙΚ, 
γεν. 01-07-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.101547/2021/0004716/
15-12-2021 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. από 26/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 23-02-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΛΑΪ όνομα ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ όν. πατρός 
ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 14-06-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.109687/2021/0007609/
15-12-2021 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. από 07/12/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 06-04-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΒΙΔΙ όνομα ΑΝΤΡΕΑ όν. πατρός ΛΑΖΙ, 
γεν. 06-04-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.108567/2021/0007176/
15-12-2021 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. από 30/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 31-01-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΣΕ όνομα ΒΟΪΣΑΒΑ όν. πατρός ΜΑΞΗ, 
γεν. 24-11-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.108325/2021/0007174/
15-12-2021 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. από 30/11/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
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παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 19-01-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΤΡΙΟΥ όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ όν. πατρός 
ΤΑΚΗ, γεν. 09-03-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.97742/2021/0005974/
15-12-2021 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. από 19/10/2021 πρακτικό της Τριμελούς ομά-
δας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών της 
παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας, γίνεται δεκτή η από 28-07-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΑΝΙ όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ όν. πατρός 
ΜΠΑΡΔΟΥΛ, γεν. 14-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.96262/2021/0005932/
10-01-2022 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. 13/23-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 21-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΟΥΓΚΙΝΑ όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 21-06-1975 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.96627/2021/0007692/
10-01-2022 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. 10/24-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-

γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 11-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΝΙΕΑ όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ όν. πατρός ΛΙΜΟΣ, 
γεν. 27-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.96648/2021/0007674/
10-01-2022 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. 10/24-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 11-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΧΙΛΛΑΡΙ όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ όν. πατρός 
ΚΑΣΟ, γεν. 07-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.97465/2021/0007849/
10-01-2022 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. 3/10-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 02-07-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΜΠΙ όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ όν. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 15-09-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.98475/2021/0007672/
10-01-2022 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. 8/17-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 13-10-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΧΟ όνομα ΑΡΤΑ όν. πατρός ΓΙΑΣΑΡ, γεν. 
28-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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