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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30165/2021/0001829/
14-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 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 
12-10-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΤΙΣΕΝ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΡΙΧΑΡΔΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-1966, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 καθώς και η εγγραφή 
του στον Δ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.32909/2020/0006377/
01-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
γίνεται δεκτό το από 03-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΚΑΛΕΜΙ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της περ. α΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας. Δήμος εγγραφής: Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.33062/2020/0008521/
29-03-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 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 
14-09-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΖΥΜΠΥΛΟΒΙΤΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 
18-12-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33061/2020/0008520/
29-03-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του Υπουρ-
γείου 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 14-09-2020 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΖΥΜΠΥ-
ΛΟΒΙΤΣ (όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 18-12-2014, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Δήμος 
εγγραφής: Πειραιάς.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33519/2020/0010062/
29-03-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 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 
22-09-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΤΣΙΓΚΟΥΡΛΑ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01- 04-2005, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Δήμος εγγραφής: ΓΛΥΦΑΔΑ

3. Με την υπό στοιχεία Φ.33578/2020/0010531/
29-03-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 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 
22-09-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ (όνομα) 
ΣΟΦΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 21-01-1998, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Δήμος εγγρα-
φής: Πειραιάς όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). Δήμος εγγραφής: 
Πειραιάς.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.33582/2020/0010532/
29-03-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 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 
22-09-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 20-11-1994, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.33677/2020/0002370/
05-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-

σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
γίνεται δεκτό το από 17-01-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΚΕΡΡΕΤΑ ΦΡΥΓΟΥΔΑΚΗ (όνομα) ΖΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΡΑΝΖ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
την 22-09-1995, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33675/2019/0012449/
05-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
γίνεται δεκτό το από 17-01-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΦΡΥΓΟΥΔΑΚΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΕΥΣ-
ΤΡΑΤΙΟΣ ΦΡΑΝΖ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
13-10-2000, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ νειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Πειραιάς.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.33351/2021/0001339/
05-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) γίνεται 
δεκτό το από 01-10-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΓΩΝΗΣ 
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ την 
16-09-1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ νειας 
με νομική βάση κτήσης του εδ. α΄ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Γλυφάδας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3937/2021/0002618/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ γείου 
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 04-09-2018 αί-
τημα του (επώνυμο) ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ (όνομα) ΝΤΜΙΤΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
17-05-1989, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρο 1 
του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3475/2021/0000532/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυ-
νσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 12-02-2020 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2016, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3927/2021/0002592/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ γείου 
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 09-08-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΠΟΠΟΒ (όνομα) ΓΕΩΡΓΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
02-04-1979, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης του εδαφίου γ’ του άρθρο 1 του 
ν.δ. 3370/1955 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 
9 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
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.2755/2021/0000472/ΑΚ/
14-04-2021 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 αποδεκτή η από 
19-10- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΙΝΑ (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-12-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-

νικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 09-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (FUSHA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (FUSHA) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).

Με εντολή 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(10)
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.2420/2021/0000382/ΑΚ/
15-04-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΙΤΣΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πα-
τρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-02-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 6314/01-11-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.10889/2021/0000565/
09-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 15-12-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ (όνομα) ΝΗΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο) 
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ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 20-12-2019, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(12)
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.8871/2020/0003822/
09-04-2021 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 αποδεκτή η από 
04-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΖΑΡΟΣ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-04-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-09-1998 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δια-
μένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΝΤΟΣΕ (TUDOSE) (κύριο 

όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATIANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8872/2020/0003823/

09-04-2021 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 αποδεκτή η από 
04-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-10-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-09-1998 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δια-
μένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΝΤΟΣΕ (TUDOSE) (κύριο 

όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATIANA)

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02016902604210004*


		2021-04-26T12:56:31+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




