
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας προς αποποίηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΑΝΔΥΛΑΣ (όνομα) 
ΘΩΜΑΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ (μητρώνυμο) 
ΘΕΟΔΟΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ.

2 Ανάκληση πολιτογράφησης αλλοδαπού.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

9 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

13 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Χορήγηση άδειας προς αποποίηση της Ελληνι-

κής Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΑΝΔΥΛΑΣ (όνο-

μα) ΘΩΜΑΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ (μητρώνυ-

μο) ΘΕΟΔΟΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ.

Με την υπό στοιχεία Φ. 218490/2020/12358/16-6-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, Α΄  217), ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2163/

22-10-2020 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του 
(επώνυμο) ΜΑΝΔΥΛΑΣ (όνομα) ΘΩΜΑΣ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ (μητρώνυμο) ΘΕΟΔΟΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, περί χορή-
γησης άδειας προς αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Ανάκληση πολιτογράφησης αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.137441/2021/0002867/
14-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρ-
θρου 9 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄  217), ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.137441/2019/0016298/20-11-2019 απόφα-
ση πολιτογράφησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 4323, επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη από τον νόμο 
αποκλειστική προθεσμία του ενός έτους από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης, χωρίς ο εν θέματι να δώσει τον 
όρκο του Έλληνα πολίτη.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220071/2021/0003001/
08-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - 
Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49), της παρ. 1 του άρθρου 
22 του ν. 3838/2010 και μετά την από 19-11-2020 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στη ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, γίνεται 
δεκτή η από 19-11-2020 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΜΑΚΕΝΖΙ Όνομα ΜΑΘΙΟΥ ΙΑΝ Όν. πατρός 
ΜΠΡΟΥΣ ΙΑΝ, γεν. 27-01-1983 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220296/2021/0004684/
15-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217)  και μετά την 
από 11-01-2021 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται 
δεκτή η από 11-01-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΤΑΡ Όνομα ΜΕΛΙΣΣΑ Όν. πατρός ΚΑΜΑΛ, 
γεν. 11-05-1995 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.220729/2021/0004685/
15-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217)  και μετά την 
από 11-01-2021 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται 
δεκτή η από 11-01-2021 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΤΑΡ Όνομα ΣΑΜΠΙΝ Όν. πατρός ΚΑΜΑΛ, 
γεν. 05-11-1991 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.64795/2021/0004671/
14-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 
παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), της παρ. 1 του άρθρου 
69 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται 
δεκτή η από 07-08-1998 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΟΝΕΣΚΟΥ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΙΟΑΝ, γεν. 08-11-1963 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.60964/2021/0004692/
14-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - Α’ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και της παρ. 1 του άρθρου 22 
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 11/05-12-2019 πρα-
κτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 23-07-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΕΣΤΑ ΦΕΛΙΖ Όνομα ΑΝΑ ΑΓΟΥΣΤΙΝΑ 
Όν. πατρός ΛΙΜΠΡΑΔΟ, γεν. 28-08-1963 στη ΔΟΜΙΝΙ-
ΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.45443/2019/0018251/
20-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 30-11-2017 αίτημα του 
(επώνυμο) ΚΑΡΤΕΡ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(πατρώνυμο) ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 18-06-1982, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.27047/2021/0000224/
09-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - Α’ 217), γίνεται δεκτό 
το από 07-11-2013 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΝΑΣ (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-12-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.52459/2021/0002526/
14-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
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με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 02-02-2021 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΡΩΝΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 01-10-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνε-
ται η εγγραφή του στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1709/2021/0000086/
28-05-2021 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. 6/26-08-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
18-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 
Όν. πατρός ΤΖΕΦΡΙ, γεν. 23-02-1964 στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1334/2020/0000601/
28-05-2021 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. 3/17-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
08-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΟ Όνομα ΚΟΖΕΤΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, 
γεν. 05-08-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1313/2021/0000459/16-06-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 22-04-2021 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία: ΛΟΛΙ (LOLI) ΑΛΕΞΑΝΤΡΙ (ALEKSANDRI) ον. πατρός

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A207851, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-1974 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(10)
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.1314/2021/0000385/
16-06-2021 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 δεκτή η από 13-05- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-06-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 
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 
τις 08-08-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (MUCOLLI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (MUCOLLI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1315/2021/0000397/

16-06-2021 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 δεκτή η από 18-05- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΛΟΥΤΟ (πατρώνυμο) ΜΑΡ-
ΓΙΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 03-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΟ (LUTO) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΓΙΟΛ (MARJOL).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΟ (LUTO) (κύριο όνομα) 
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA)

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)
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.3647/2021/0000610/
17-06-2021 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 δεκτή η από 24-12-2020 δή-
λωση - αίτηση του γονέα (μητέρα) της ανήλικης- (μονο-
γονεϊκή οικογένεια) - με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΓΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΤΣΟΤΣΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-12-2003 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟ (COCO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΕΝΑ (ELENA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3648/2021/0000591/

17-06-2021 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 δεκτή η από 24-12-2020 
δήλωση - αίτηση του γονέα (μητέρα) του ανήλικου (μο-
νογονεϊκή οικογένεια) με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2011 και κατοικεί στον 
Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-12-2003 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟ (COCO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ALLIU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΕΝΑ (ELENA)

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4370/2021/0000512/
14-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 28-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΤΣΙΜΗΚΑ (όνομα) ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 29-12-1963, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.10975/2021/0001045/
11-06-2021 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 01-04-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΔΙΑΜΑΝΤΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΞΕΝΟΦΩΝ, που γεννήθηκε στη 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 05-09-1975, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 
2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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