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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.280/2021/0000305/
31-03-2021 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 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 17-02-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΑΜΟΥΝΤΑ (όνομα) ΡΕΦΑΤ (πατρώνυμο) 
ΧΑΜΟΥΝΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-06-1992, και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 12425/114/12-11-2015 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.266/2021/0000581/
12-04-2021 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. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 21-06-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-1993, 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 6013/3/19-04-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.277/2021/0000604/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 30-10-2017 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡ (πατρώνυμο) 
ΑΟΥΓΚΟΥΣΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-09-1997, και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 13380/2/18-09-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονόματός του από ΘΕΟΔΩΡ σε ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.205/2021/0000206/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 δεκτή η από 11-06-2019 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΪΤΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2003, και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7917/16-06-2020 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.265/2021/0000584/
12-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 15-05-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΥΛΟ (όνομα) ΑΝΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1996, και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3367/35/10-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.253/2021/0000593/
14-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται δεκτή η από 28-08-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-1999, 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 11390/2/01-08-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30609/2021/0000710/
27-04-2021 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 
21-01-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 24-03-1967, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.29287/2019/0016482/
27-04-2021 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 
23-12-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΔΕΤΣΗ ΠΕΤΙ (όνομα) ΖΩΗ ΖΑΝ (πατρώνυμο) 
ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 25-11-2015, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 καθώς και η 
εγγραφή της στον Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30168/2021/0002570/
27-04-2021 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 πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΔΕΤΣΗ ΠΕΤΙ (όνομα) ΛΕΥΚΗ ΛΟΥΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 
30-12-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
καθώς και η εγγραφή της στον Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.23495/2019/0011112/
30-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
και μετά την από 20/9/2019 ειδική ιατρική γνωμάτευση 
περί απαλλαγής από την εξέταση της ελληνικής γλώσσας 
και στοιχείων ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, 
που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 32 του 
ν. 4604/2019, του οποίου έληξε η αναστολή ισχύος, σύμ-
φωνα με το άρθρο 39 του ν. 4674/2020, γίνεται δεκτή η 
από 26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΟΥ Όνομα ΛΙΚ Όν. πατρός ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, 
γεν. 28-03-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.22004/2020/0003634/
30-03-2021 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. 12/16-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΠΗ Όνομα ΓΙΟΝΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑ, γεν. 10-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.13247/2021/0000055/
29-03-2021 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. 7/28-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΓΚΟΥΡΑ Όνομα ΜΑΡΤΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 06-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.13187/2021/0000705/
29-03-2021 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. 14/30-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΑ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΖΑΝ, γεν. 13-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.32105/2020/0005841/
29-03-2021 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) όπως ισχύ-
ουν και μετά την από 12/3/2021 ειδική ιατρική γνωμά-
τευση περί απαλλαγής από την εξέταση της ελληνικής 
γλώσσας και στοιχείων ενσωμάτωσης στην ελληνική κοι-
νωνία, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 32 
του ν. 4604/2019, του οποίου έληξε η αναστολή ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4674/2020, γίνεται δεκτή 
η από 26-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΔΑΜΗ Όνομα ΒΟΪΣΑΒΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 30-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.33335/2021/0001306/
29-03-2021 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 την από 1/3/2021 ειδική ιατρική γνωμάτευση 
περί απαλλαγής από την εξέταση της ελληνικής γλώσσας 
και στοιχείων ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, 
που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 32 του 
ν. 4604/2019, του οποίου έληξε η αναστολή ισχύος, σύμ-
φωνα με το άρθρο 39 του ν. 4674/2020, γίνεται δεκτή η 
από 30-10-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΣΑΜΠΡΙ, 
γεν. 05-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.32432/2021/0001318/
29-03-2021 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. 19/05-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΤΣΟΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πατρός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, γεν. 03-11-1936 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.27495/2020/0005230/
30-03-2021 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. 14/30-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 17-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΛΚΟΥΜΙΑΝ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός 
ΡΟΥΜΠΕΝ, γεν. 15-01-1992 στο ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.24429/2020/0012147/
30-03-2021 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. 5/11-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
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γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 25-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΕΑ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΑΝΑ Όν. πατρός 
ΙΟΝ, γεν. 14-02-1979 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3286/2021/0000209/
15-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 26-01-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΕΓΓΕΝΟΒΑ (όνομα) ΙΡΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΝΑΔΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
22-06-1984, 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.3287/2021/0002522/
15-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας , που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό 
το από 31-10-2018 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώ-
νυμο) ΚΑΝΤΑΕΒ (όνομα) ΤΕΟΔΟΡ (πατρώνυμο) ΟΡΕΣΤ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 21-08-2010, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3288/2021/0000211/
15-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄ Διεύθυν-
σης ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 07-03-2005 

αίτημα του (επώνυμο) ΣΕΛΒΙΔΗ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
30-05-1983, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3303/2021/0000261/
15-04-2021 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 20-05-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡ (πα-
τρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30- 03-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3998/2021/0002756/
15-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α΄ Διεύ-
θυνσης 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 15-02-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ (όνομα) ΛΕΤΙΤΣΙΑ ΑΝΝΑ ΑΜΑΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
13-01-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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