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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.203771/2021/0001000/
10-02-2021 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, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 2155/08-07-2020 πρακτικό 
Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγι-
ναν δεκτές ομόφωνα οι από 01-09-2016 αντιρρήσεις που 
υπέβαλε η αιτούσα κατά του υπ’ αρ. 19/23-06-2016 πρα-
κτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-03-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΟΦΚΑ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός ΖΟΪ, 
γεν. 07-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.209190/2020/0013913/
10-02-2021 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, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 2160/16-09-2020 πρακτικό Συ-
νεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, το οποίο εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004, 
και το υπ’ αρ. 24/30-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 11-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΓΚΟΥΡΙ Όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 05-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ 

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.28553/2021/0000317/05-02-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του 
ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 24-05-2019 
αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΟΣ (όνομα) ΦΕΛΙΠΕ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΕ-
ΛΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 10-05-1989, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984, την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κ.Ε.Ι., όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του 
ν. 4735/2020 (197 Α’) και εγκρίνουμε την εγγραφή του 
στο Δ. Αμαρουσίου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.28554/2019/0010871/05-02-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ν. 4735/2020 (197 Α’), γίνεται δεκτό το από 24-05-2019 αί-
τημα της (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
(όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 30-03-1993, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984 καθώς και την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κ.Ε.Ι., όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του 
ν. 4735/2020 (Α’ 197) και εγκρίνουμε την εγγραφή της 
στο Δ. Αμαρουσίου.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.15591/2020/0009976/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυ-
μο) ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕ-
ΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
14304/21-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15911/2020/0008491/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-04-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑ-
ΝΤΟ (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2001 και κατοικεί στον 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
29589/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.15878/2020/0009926/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-04-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΑΠΛΑΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28778/06-04-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.15513/2020/0010195/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.  1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΡΑΪΣΑ (επώνυμο) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΗ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-12-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 10186/07-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.15931/2020/0010688/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
21-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΤ (επώνυμο) ΜΠΑΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29580/06-04-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.15969/2020/0010949/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2017 δήλωση - 
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΡΟΠΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7597Τεύχος B’ 727/25.02.2021

με την υπό στοιχεία 21918 (π.ε.)/06-04-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.15732/2020/0007693/
05-02-2021 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 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-03-2017
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΟΓΚΟΛΑΤΖΕ (όνομα) ΛΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΜΟΥΚΑ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 11-12-1992
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3153/17-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15736/2020/0007915/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικπών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (όνομα) ΚΕΝΤΒΙΝ (πατρώνυμο) ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1989 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21644/15-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

3. Με την υπό στοιχεία Φ.15747/2020/0008324/
05-02-2021 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 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 28-03-
2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-01-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11943/15-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

 Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Β’ Περιφερειακής 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1683/2020/0000592/
10-02-2021 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 αποδεκτή η από 22-10-2020 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΡΟΥΣΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 16-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2984/13-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(6)
    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.1667/2020/0000472/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217,) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2020 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΠΑΝΤΖΙ (όνομα) ΚΑΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-2002 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 16-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2987/13-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του επωνύμου της από ΠΑΝΤΖΙ σε ΠΑΝΤΖΗ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1672/2020/0000517/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 αποδεκτή η από 22-09-2020 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙ-
ΜΠΛΑΤΖΕ (όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ, 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 31-05-2001 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικί-
ας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 10-09-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3742/
10-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορεί-
ου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός 
του από ΓΚΙΟΡΓΚΙ σε ΓΙΩΡΓΟΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1675/2020/0000528/
10-02-2021 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 αποδεκτή η από 25-09-2020 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑ-
ΜΟΛΛΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3720/
09-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου 
Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ   
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