
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

3 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-
νυμο) ΚΟΤΣΙΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΙΜΟΖΑ (μητρώνυμο) ΔΙΑΝΑ.

4 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 
ιθαγένειας του (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΔΗΣ (όνομα) ΑΝΤΙ-
ΜΟΖΑ (πατρώνυμο)ΣΑΒΒΑΣ (μητρώνυμο) ΟΛΓΑ.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

13 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

14 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

15 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

16 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

17 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

18 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

19 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

20 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

21 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

22 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

23 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

24 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

25 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

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

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.205383/2021/0002580/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
6 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 
258), της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217) και της παρ. 1 του άρθρου 22 
του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 04-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΛΙΑ,, όνομα ΕΛΝΤΑ, όν. πατρός ΗΛΙΑ, γεν. 
18-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.218445/2021/0004549/
07-07-2021 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 22-01-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η από 11-12-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΥΣΟΣ, όνομα ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
όν. πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, γεν. 10-10-1954 στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.219754/2021/0004546/07-
07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά την 
από 08-05-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 08-05-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ, όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ, όν. πατρός ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΤΙΝ, γεν. 27-08-1981

4. Με την υπό στοιχεία Φ.219815/2021/0005356/
09-07-2021 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 03-09-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 03-09-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ, όνομα ΟΛΣΙ, όν. πατρός ΘΑΝΑ-
ΣΗΣ, γεν. 03-07-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.215154/2021/0005753/
14-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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. 32/25-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαί-
ου, γίνεται δεκτή η από 20-06-2017 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΚΙΑΪ, όνομα ΜΟΥΣΤΑΦΑ, όν. πατρός ΜΥ-
ΦΤΑΡ, γεν. 01-03-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώ-

νυμο) ΚΟΤΣΙΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) 

ΑΝΤΙΜΟΖΑ (μητρώνυμο) ΔΙΑΝΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ.131735/2021/0005775/
14-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2170/

06-07-2021 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του 
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΙΜΟΖΑ (μητρώνυμο) ΔΙΑΝΑ, περί αποποίησης της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 

ιθαγένειας του (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΔΗΣ (όνομα) 

ΑΝΤΙΜΟΖΑ (πατρώνυμο)ΣΑΒΒΑΣ (μητρώνυμο)

ΟΛΓΑ.

Με την υπό στοιχεία Φ.218651/2021/0005790/
14-7-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α ΄217), ύστερα από 
την, κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, γνώμη του συμβουλίου Ιθαγένειας όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2170/
06-07-2021 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτησή του 
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙΔΗΣ (όνομα) ΑΝΤΙΜΟΖΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΒΒΑΣ (μητρώνυμο) ΟΛΓΑΣ, περί χορήγησης άδειας 
προς αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.120712/2021/0003198/
25-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 13-11-2019 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΜΠΑΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.116237/2019/0005605/
29-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 29-08-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΟΥΡ (όνομα) ΚΛΕΙΩ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, το 
γένος ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 10-09-1970, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της περ. α’  
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.116829/2019/0007717/
29-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 06-09-2018 αίτημα της μητέ-
ρας της ανήλικης (επώνυμο) ΜΑΖΙΝ ΤΖΕΡΑΣΗ (όνομα) 
ΛΙΡΙ (πατρώνυμο) ΕΡΑΝ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
06-03-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.118894/2020/0006156/
29-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 10-04-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΤΖΑΓΙΟΥΣΙ 
(όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΚΑΪΣ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 27-11-2018, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.111885/2019/0014310/
24-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 03-08-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΣΟ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1989, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.113988/2020/0006791/
25-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Αθηνών, 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 08-03-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΟΜΕΡ (όνομα) ΤΟΜ (πατρώνυμο) ΧΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στο ΙΣΡΑΗΛ την 02-02-1993, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του  του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.100181/2020/0006792/
01-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 10-11-2015 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 
(όνομα) ΜΑΤΤΕΟ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠΠΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 04-12-2007, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.118527/2020/0005542/
05-07-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 15-02-2019 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 14-12-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.119582/2019/0008540/
28-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
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Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 21-05-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΔΡΑΓΑΖΗΣ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
την 14-04- 1974, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 
14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.25413/2021/0001898/
22-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 14-08-2006 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΓΟΥΝΤ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ (πατρώνυ-
μο) ΟΥΙΛΙΑΜ ΜΑΚΕΝΖΙ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ την 
28-02-1960, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης της περ. γ΄ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.118735/2019/0015297/
18-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 25-02-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΚΥΠΡΙΑΔΗ (όνομα) ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΝΩΝ, που 
γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 15-10-1999, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.118736/2019/0003687/
18-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 25-02-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΚΥΠΡΙΑΔΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΕ (πατρώνυμο) ΑΓΝΩΝ, 
που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 11-02-1998, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.98098/2020/0006845/
07-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 26-06-2015 αίτημα του 
(επώνυμο) ΠΟΛΛΥ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 
27-08-1948, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την περ. α΄ του άρθρου 14 του 
α.ν. 1856.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.73661/2019/0014503/
07-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 22-02-2011 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΩΣΕ (όνομα) ΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΝΕΣΙ, που γεννήθηκε 
στο ΙΣΡΑΗΛ την 04-10-1992, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.73662/2011/0013653/
07-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 22-02-2011 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΩΣΕ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΝΕΣΙ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 12-11-1988, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.73663/2019/0014504/
07-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 22-02-2011 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΩΣΕ (όνομα) ΕΛΑΝΤ 
(πατρώνυμο) ΝΕΣΙ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
20-08-1997, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.103913/2020/0008775/
07-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 08-04-2016 αίτημα της (επώνυμο) 
ΡΟΥΝΤΙΚ (όνομα) ΝΤΑΦΝΑ (πατρώνυμο) ΜΩΫΣ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 21-08-1958, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της 
περ. α΄ του άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.103917/2016/0016673/
07-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 08-04-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΔΑΣΑ (όνομα) ΑΜΙΡ (πατρώνυμο) ΜΩΫΣ, που γεννήθηκε 
στο ΙΣΡΑΗΛ την 03-10-1961, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του εδάφιου α΄ 
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.114957/2019/0001697/
11-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 23-03-2018 αίτημα του 
(επώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(πατρώνυμο) ΓΑΒΡΙΗΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-04-1959, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.114958/2019/0013571/
11-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 23-03-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΓΑΒΡΙΗΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 30-12-1954, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.δ. 3370/1955.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.114959/2019/0001699/
11-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 23-03-2018 αίτημα της (επώνυμο) 

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ (όνομα) ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΓΑ-
ΒΡΙΗΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 20-09-1956, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(18)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.111087/2020/0008587/
11-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 26-06-2017 αίτημα του (επώνυμο) 
ΡΕΠΑΠΗΣ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΛΙΒΕΡ (πατρώνυ-
μο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ 
ΑΦΡΙΚΗ την 12-07-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(19)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.95557/2019/0008624/
07-06-2021 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 02-04-2015 αίτημα της (επώνυμο) 
ΝΑΓΚΕΛ (όνομα) ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΣΕ (πατρώνυμο) 
ΛΟΡΕΝΤΣ ΜΙΧΑΕΛ ΓΙΟΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΑ την 04-12-1963, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(20)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3822/2020/0001301/
07-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης 
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 24-11-2020 
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αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΖΟΕΛ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΝΑΡΔΟ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
14-04-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(21)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3781/2020/0001203/
07-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης 
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 07-07-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΓΚΗΡΜΠΑΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
15-05-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(22)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3823/2020/0001302/
07-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης 
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 24-11-2020 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΕΡ-
ΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 23-02- 2015, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(23)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7770/2020/0001245/
07-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης 
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 24-09-2020 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 

ΠΟΡΤΝΟΦ ΧΑΛΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΖΩΗ ΣΟΦΙΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΣΟΥΗΔΙΑ την 29-04-2010, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(24)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7785/2021/0000275/
07-07-2021 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 29-01-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΒΑΪΡΑΟΥΧ (όνομα) ΧΑΪΝΡΙΧ ΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο) 
ΚΑΡΛ-ΧΑΪΝΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 08-
11-1973, 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 Ι
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(25)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1513/2021/0000237/
15-06-2021 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 το υπ’ αρ. 10/29-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
25-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΡΓΟΥΙΣ, όνομα ΝΙΖΑΡ, όν. πατρός ΜΟ-
ΧΑΜΑΝΤ, γεν. 14-08-1984 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1565/2021/0000280/
15-06-2021 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. 8/23-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 05-03-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΙ, όνομα ΝΙΚΟ, όν. πατρός ΧΙΤΟ, γεν. 
22-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.1581/2021/0000276/
15-06-2021 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 το υπ’ αρ. 11/30-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
22-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ, όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ, όν. πατρός ΙΣ-
ΜΑΪΛ, γεν. 25-02-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1606/2021/0000278/
15-06-2021 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 το υπ’ αρ. 11/30-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
30-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΣΙ, όνομα ΟΥΡΙΜ, όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 25-12-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(26)
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.1689/2021/0000495/
13-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17-12-
2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΒΕΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-11-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 
11-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5266/16-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αι-
γαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

(27)
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.5596/2021/0001070/
06-07-2021 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 δεκτή η από 20-05-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ 
(όνομα) ΚΑΖΑΛ (πατρώνυμο) ΤΑΡΣΕΜ, που γεννήθη-
κε στην ΙΝΔΙΑ την 14-02-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1729/ 
13-05-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5524/2021/0000146/06-
07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 δεκτή η από 30-12-2020 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ 
(όνομα) ΣΕΛΙΜ (πατρώνυμο) ΡΕΣΟΥΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6271/17-05-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδα

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(28)
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.4816/2021/0001121/
06-07-2021 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 17-12-2018 δήλωση - αίτηση 
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της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8859/
23-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5600/2021/0000920/
06-07-2021 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 δεκτή η από 04-06-2021 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΟΡΙΑ (επώνυμο) 
ΜΙΧΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙ-
ΔΕΩΝ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/2513/03-06-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(29)
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.5552/2021/0001091/
06-07-2021 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 02-03- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤ-
ΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 20-02-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (LLUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (LLUKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΝΤΙΣΑ (LONDISA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5517/2021/0001123/

06-07-2021 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 22-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΗΛΕΚΤΡΑ (επώνυμο) ΦΕΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΡΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 τις 01-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέω :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΣΑΝΙ (FECANJI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΕΤ (BARJET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΣΑΝΙ (FECANJI) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
 Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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