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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.32346/2021/0006282/
10-09-2021 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. 29/08-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 27-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ όν. πα-
τρός ΤΖΕΜΑΛ, γεν. 07-07-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32610/2021/0006593/
10-09-2021 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. 12/28-05-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 19-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΑΪ όνομα ΜΠΙΑΝΚΙΝΑ όν. πατρός 
ΑΣΛΑΝ, γεν. 15-01-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.25385/2021/0003183/
08-09-2021 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. 10/17-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 11-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΝΤ όνομα ΑΛΑΝ όν. πατρός ΑΧΜΕΝΤ, 
γεν. 16-02-1980 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31419/2021/0002465/
10-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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. 32/26-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 23-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΙΝ όνομα ΣΑΜΑΣ όν. πατρός ΣΑΝΑ 
ΟΥΛΛΑΧ, γεν. 13-01-1979 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31759/2021/0006164/
10-09-2021 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. 7/25-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 27-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΛΛΑΝΟ όνομα ΜΑΡΙΟ όν. πατρός 
ΜΑΡΚΟ, γεν. 09-02-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31359/2021/0006007/
10-09-2021 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. 6/21-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΜΗ όνομα ΡΟΒΕΝΑ όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, 
γεν. 02-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31664/2021/0005871/
10-09-2021 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. 6/21-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 20-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΥΚΟΚΑ όνομα ΑΡΛΙΝΤΑ όν. πατρός ΑΧΙΛ-
ΛΕΑΣ, γεν. 14-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.36308/2021/0005321/
30-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 18-01-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ την 30-07-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον 
Δήμο Καισαριανής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.51884/2020/0009645/
30-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 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 
07-07-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΒΙΟΝΙΔΗΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-07-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Φυλής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.52742/2021/0003471/
30-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 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 
13-05-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΤΣΙΧΛΙΑ (όνομα) ΑΛΙΚΗ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 10-01-2021, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Ηλιουπόλεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΣΤΕΦΑΝΗ ΡΟΜΕΟ 

(STEFANI ROMEO).

Με την υπό στοιχεία Φ.25708/2021/0001722/
10-9-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακα-
λείται η υπό στοιχεία Φ.25708/2014/0014476/21-10-2015 
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής (Β’  2522), περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 23 
του ν.  3838/2010 (Α’  49) του ομογενούς STEFANI 
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(ΣΤΕΦΑΝΗ) ROMEO (ΡΟΜΕΟ) του VASIL (ΒΑΣΙΛ) που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-1967 και κατοικεί στον 
Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, λόγω του ότι σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 
1020/822621/24-11-2020 και 1020/822621/3-3-2021 
έγγραφα του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών, το υπ’ αρ. 
7/67/24-8-1998 πιστοποιητικό γέννησης του ανωτέρω 
βάσει του οποίου εκδόθηκε το Ε.Δ.Τ.Ο. υπό στοιχεία 
Α317660 δεν είναι γνήσιο. Αυτό προέκυψε με τη συνερ-
γασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών με το Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 4424/1/11-12-2019 έγγραφο του Δημαρχείου 
Πρεμετής, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το ανωτέρω πιστο-
ποιητικό γέννησης του εν θέματι δεν είναι γνήσιο και το 
κοινοποίησε στο Ελληνικό Προξενείο Αργυρόκαστρου.
Ως εκ τούτου ο ανωτέρω δεν έχει την ομογενειακή ιδιό-
τητα και δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
την ελληνική του καταγωγή.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΜΕΣΙΝΙ ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ 

(MESHINI KLEMENTINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.49633/2020/0013757/
10-9-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.49633/2019/0003739/
18-08-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 3936), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 
23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογενούς MESHINI 
(ΜΕΣΙΝΙ) KLEMENTINA (ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ) του KOCI (ΚΟΤ-
ΣΙ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1974 και 
κατοικεί στον Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), λόγω του 
ότι κατά το χρόνο έκδοσης της παραπάνω απόφασης 
πολιτογράφησης της ανωτέρω στις 18/8/2020 δεν πλη-
ρούνταν οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010, δεδομένου ότι σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία 1020/24197/3- ιη΄/2-6-2020 απόφαση 
του Τμήματος Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής που κοινο-
ποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 26-11-2020 υπ’ αρ. 
13757, είχε ανακληθεί το υπό στοιχεία Α494467 από 
23/01/2015 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς αο-
ρίστου διάρκειας.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(8)
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.3423/2021/0000792/
17-09-2021 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 15-09-2021 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΗ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.21.1/8172/14- 09-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3418/2021/0000672/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό 
το από 02-08-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στο 
ΒΕΛΓΙΟ την 16-12-2020, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3414/2021/0000776/
14-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
12-07-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΦΡΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (όνομα) ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΣΟΥΗΔΙΑ την 06-05-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(11)
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.3799/2021/0000359/
02-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 25-08-2021 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΑΡΓΚΑΡΙΑΝ (όνομα) ΑΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 19-05-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ21.1/6685/02-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(12)
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.3797/2021/0000305/31-08-2021 
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 09-08-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΧΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.21.1/6335 / 20- 07-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

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