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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.212608/2020/0013538/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 16/05-10-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 18-04-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΑΓΚΟΥ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ Όν. πατρός 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, γεν. 23-07-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.214335/2020/0013540/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και  8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 13/26-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννή-
σου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 27-
11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΑΜΙ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 01-08-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.216824/2020/0013169/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και  8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 42/
10-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βο-
ρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από
07-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΪ Όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός 
ΚΟΥΙΤΙΜ, γεν. 28-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216292/2020/0012799/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και  8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ.  3/26-10-2018 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου 
Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-
05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΪ Όνομα ΡΙΜΕΖΑ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, 
γεν. 17-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 145886/2020/0013728/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και  8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τρο-
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ποποίησή 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. 6/24-11-2020 πρακτικό της Α’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 11-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΚ Όνομα ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ ΓΙΟΥΣΑΦ Όν. 
πατρός ΑΣΙΚ, γεν. 14-10-1975 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.190233/2020/0013174/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 6 και 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 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 18-02-1998 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΤΕΣΑ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός ΕΝΕΑ, 
γεν. 27-10-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.171323/2020/0013176/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 6 και 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 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 30-03-2000 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΟΥΤΗ Όνομα ΜΙΓΚΕΝΑ Όν. πατρός ΣΤΕ-
ΦΑΝ, γεν. 03-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.218666/2021/0000599/
11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
30/07-11-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Αθηνών Α’ και την από 6-11-2019 Ειδική Ιατρι-
κή Γνωμάτευση περί απαλλαγής από την εξέταση της 
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ενσωμάτωσης στην 
ελληνική κοινωνία, που προβλέπεται από την παρ. 4 του 
άρθρου 32 την. 4604/2019 (Α’ 50), του οποίου έληξε η 
αναστολή ισχύος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 

του ν. 4674/2020 (Α’  53), γίνεται δεκτή η από 02-06-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΝΑΜΠΑΣ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΣ, γεν. 19-03-1961 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ 

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.3155/2020/0000561/
08-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 13/24-10-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 07-02-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΜΑ Όνομα ΑΝΖΕΛΑ Όν. πατρός ΒΑΛΕΡΙΪ, 
γεν. 22-05-1976 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.5927/2020/0001927/
22-01-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γί-
νεται δεκτό το από 18-08-2020 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2018, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5968/2020/0002751/
22-01-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 21-08-2020 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΜΑΛΤΑ την 24-07-2020, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη
της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.15882/2020/0009196/
11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
11-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΚΡΤΣΙΑΝ (όνομα) ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ 
(πατρώνυμο) ΤΕΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ 
την 22-10-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17305/12-10-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15451/2020/0006451/
11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ (όνομα) ΓΙΑΝΝΑ 
(πατρώνυμο) ΟΡΕΣΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 19-03-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11955/15-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας. 

  Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος
της Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

   (6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.1673/2020/0000519/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-10-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-11-2000 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα) ΠΕΡ-

ΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΜΙΛΕ (XHEMILE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1677/2021/0000030/

10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
06-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΛΑ (επώνυμο) ΝΤΙΛΜΑΓΚ 
(πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-04-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-04-2001 
και η μητέρα της κατέχει τίτλο διαμονής αναγνωρισμέ-
νου πολιτικού πρόσφυγα.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΛΜΑΓΚ (DILMAG) (κύριο όνο-

μα) ΧΟΥΣΕΪΝ (HUSEYIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΧΟΥΤ (NOHUT) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΣΜΙΝ (JASEMIN).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1678/2020/0000543/

10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
06-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2014
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και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-12-2005 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (TARAJ) (κύριο όνομα) ΦΕΣ-

ΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (TARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΜΕ (MBARIME).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.1682/2020/0000586/

10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
20-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-10-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-07-2007 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙ (DEMI) (κύριο όνομα) ΛΕΥ-

ΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙ (DEMI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΟΛΑ (ΑRJOLA).

  Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.2753/2020/0001900/ΑΚ/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
12-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-05-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΟΛΛΙ (SPAHOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΟΛΛΙ (SPAHOLLI) (κύριο 

όνομα) ΕΣΜΑ (ESMA).

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.2722/2021/0000091/ΑΚ/
08-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 01-07-2020
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡ-
ΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 12-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2580/
25-06-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ   

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