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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.70/2021/0000070/11-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
αποδεκτή η από 16-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΣΑΧΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 25-06-2008, και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 
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 01-06-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΙ (SHAHOLLI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΙ (SHAHOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΦΡΟΣΙΝΑ (FROSINA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.110/2021/0000110/11-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/ 2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-05- 2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΤΟΥΡΜΠΕΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2009, και κατοικεί 
στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 26-10-2005 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΜΠΕΤΑΡΙ (TURBETARI) (κύριο 

όνομα) ΦΡΕΝΤΙ (FREDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΜΠΕΤΑΡΙ (TURBETARI) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.151/2021/0000151/11-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 απο-
δεκτή η από 18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΜΑΑΝ ΦΑΤΜΑ (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΛΑΜ (πατρώνυμο) ΑΜΠΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 23-04-2011, και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
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  14-08-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΛΑΜ (GHULAM) (κύριο όνομα) 

ΑΜΠΑΣ (ABBAS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΣ (ABBAS) (κύριο όνομα) 

ΣΙΜΠΑ ΓΚΟΥΛΑΜ (SHEEBA GHULAM).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Μαρτίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1142

13779



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13780 Τεύχος B’ 1142/24.03.2021

4. Με την υπό στοιχεία Φ.221/2021/0000222/11-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΙΚΑ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΑΤΠΑΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2007, και κατοικεί στον 
Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια δια-
μονής αορίστου διάρκειας.

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

ΣΑΤΠΑΛ (SATPAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΙ (KUMARI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΝΤΕΣ (SUDESH).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.222/2021/0000223/11-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 απο-
δεκτή η από 08-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΕ-
ΤΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-09-2007, και κατοικεί στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μη-
τέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-08-2001 και η 
μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΕΤΟ (KARAMETO) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΕΤΟ (KARAMETO) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.272/2021/0000294/11-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 απο-
δεκτή η από 29-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ (επώ-
νυμο) ΑΠΕΤΡΟΑΕΪ (πατρώνυμο) ΝΤΟΡΙΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2003, και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
25-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΠΕΤΡΟΑΕΪ (APETROAEI) (κύριο 

όνομα) ΝΤΟΡΙΝ (DORIN).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΡΕΣΚΟΥ (LAZARESCU) (κύ-
ριο όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ (MIHAELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
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.1/2021/0000001/12-02-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2018
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΜΑΚ (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (πατρώνυμο) ΚΑΧΑ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 21-06-1997, και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10540/54/06-07-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2/2021/0000002/26-02-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 09-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΛΕΛΗ (όνομα) ΑΘΗΝΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-05-1996, και κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11000/34/27-07-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.61/2021/0000061/02-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 17-01-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΚΑΪ (όνομα) ΓΚΕ-
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ΝΑΛΜΠΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 16-02-1999, και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16750/3/03-11-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.87/2021/0000087/08-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 10-10-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΕΚΟΥ (όνομα) 
ΜΑΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 03-05-2000, και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-
ΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2780/11/23-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.92/2021/0000092/05-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’217) γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΝΑΪΤ (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ -
ΙΟΑΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ-ΣΤΕΦΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 14-06-1999, και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2780/18/
23-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.132/2021/0000132/03-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2018 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΕΛΙΣΙ (όνομα) ΟΥΑΡΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1992, και κατοικεί στον 
Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 

παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14730/25/02-10-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.188/2021/0000188/09-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-04-2019 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΖΙΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-06-1999, και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 5520/14/01-04-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.193/2021/0000193/09-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
15-04-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (όνομα) ΤΖΕΣΙ-
ΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-07-1999, και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕ-
ΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2350/63/17-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.213/2021/0000214/01-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΠΕΤΑ (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΒΕΝΕΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1991, και κατοικεί στον 
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2005 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1520/26/09-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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10. Με την υπό στοιχεία Φ.204/2021/0000205/01-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2017 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ
(όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΤΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-1992, και κατοικεί στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15740/13/17-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.33522/2020/0011142/03-03-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 01-12-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟ-
ΖΑΤΣΑ (όνομα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ ΑΝΝ (πατρώνυμο) ΧΕΡΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ-ΥΠΗΚΟΟΣ την 
27-10-1951, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 4 του ν.δ. 3370/1955. Δήμος 
εγγραφής: Πειραιάς.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33478/2021/0000882/18-03-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4735/2020 (Α΄197) γίνεται 
δεκτό το από 11-11-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΡΝΕΖΗΣ 
(όνομα) ΓΟΥΪΛΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννή-

θηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29-04-1961, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στον Δήμο Γλυφάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32018/2020/0010061/16-03-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) γίνεται δεκτό το 
από 12-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΡΑΪΑΝΤ (όνομα) 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΟΥΕΣΛΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΓΟΥΕΣΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-1970, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στον Δήμο Αίγινας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33373/2021/0000403/09-03-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και αντικαταστάθηκε 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Β΄ 197), γίνεται δεκτό το από 06-10-2020 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗ (όνομα) 
ΕΥΔΟΚΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-07-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Καλλιθέας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33273/2021/0000975/09-03-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνε-
ται δεκτό το από 07-08- 2020 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΝΤΑΝΑΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-05-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. Δήμος 
εγγραφής: Παλαιό Φάληρο.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

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