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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.14640/2021/0003149/
01-10-2021 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. 20/12-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 28-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΑΝΣΚΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ όνομα 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΕΡΕΣΑ όν. πατρός ΣΤΑΝΙΣΟΥΑΦ ΓΙΑΝ, γεν. 
22-06-1970 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.13774/2020/0007870/
01-10-2021 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. 16/13-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 05-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΑΚΣΟΥ όνομα ΣΤΕΛΟΥΤΣΑ όν. πατρός 
ΙΟΝ, γεν. 18-03-1973 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.13656/2021/0005851/
01-10-2021 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. 15/06-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 22-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΚΟ όνομα ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ όν. πατρός 
ΡΑΜΑΖΑΝ, γεν. 13-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.13415/2020/0003560/
04-10-2021 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. 10/17-04-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΑΪ όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ όν. πατρός ΕΣΑΤ, γεν. 
04-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.13307/2020/0012129/
01-10-2021 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. 2/20-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 20-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΖΙΟ όνομα ΜΠΕΑΤΑ όν. πατρός ΓΙΑΝ, 
γεν. 13-12-1966 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.13432/2019/0014269/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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. 19/28-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΛΙΚ όνομα ΤΕΤΙΑΝΑ όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 01-09-1973 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.10742/2021/0000712/
01-10-2021 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. 9/03-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 29-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΝΤ όνομα ΜΟΥΑΦΑΚ όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΝΤΙΜΠ, γεν. 28-08-1966 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.1380/2021/0005625/
01-10-2021 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. 13/24-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 29-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΣΑ όνομα ΧΑΛΙΝΤ όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΕΛ-ΧΑΜΙΝΤ, γεν. 30-09-1966 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.14225/2021/0005653/
04-10-2021 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-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 02-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΡΙΤΗ όνομα ΑΟΥΡΕΛ όν. πατρός ΙΛΟ, 
γεν. 23-02-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.14556/2021/0003943/
01-10-2021 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. 9/03-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 19-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΟΖΕ όνομα ΒΑΛΕΡΙ ΝΙΚΟΛ όν. πατρός ΡΕΝΕ 
ΡΑΟΥΛ ΠΙΕΡ, γεν. 24-11-1962 στην ΓΑΛΛΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.14652/2021/0000584/
01-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης 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. 7/25-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 02-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΗ όνομα ΣΠΥΡΟ όν. πατρός ΗΛΙΑ, γεν. 
05-09-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.14630/2021/0001200/
01-10-2021 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. 4/04-02-2021 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 28-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΦΤΑΝΗ όνομα ΕΥΑΝΘΙ όν. πατρός ΓΚΑΚΕ, 
γεν. 08-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34188/2021/0006057/
18-10-2021 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 09-09-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (όνο-
μα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΦΟΛΚΕΡ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΣ την 
13-06-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34189/2021/0006058/
18-10-2021 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 09-09-2021 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- 
ΥΠΗΚΟΟΣ την 26-01-2016, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Αγίου Δημητρίου.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.34199/2021/0002635/
21-09-2021 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 16-04-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ (όνο-
μα) ΑΝΓΚΕΛΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον 
Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.34235/2021/0002610/
18-10-2021 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 21-04-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ ΔΙΩΝΗ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.34181/2021/0005874/
08-09-2021 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 03-02-2021 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΖΕΦΙ (όνομα) 
ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2020, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στον Δήμο Περάματος.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.34180/2021/0002434/
10-09-2021 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), γίνε-
ται δεκτό το από 15-04-2021 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-09-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Πειραιά.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.34191/2021/0006071/
20-09-2021 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 09-09-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΛΟΥΚΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-1995, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Πειραιά.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.34087/2021/0005065/
27-08-2021 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 01-10-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΡΣΚΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
(όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2011, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
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.4920/2021/0001137/
07-10-2021 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 30-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΡΙΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΥΛΕ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10659/28-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4893/2021/0000950/
13-09-2021 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 24-08-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΧΙΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20- 11-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
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ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8199/04-
08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(4)
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.4853/2021/0000611/
07-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 15-06-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) 
ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΕΤΕΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5216/31-05-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4925/2021/0001155/
07-10-2021 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 04-10-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 5821/26-08- 2021 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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