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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   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.2549/2020/0001385/
19-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΡΕΝΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 
30-10-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-02-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΝΙΑ (RENJA) (κύριο όνομα) ΚΡΕ-

ΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΝΙΑ (RENJA) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2922/2019/0001692/

19-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
11-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΗΣ (επώνυμο) ΖΑΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-12-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡ-
ΛΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 08-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΝΙ (ZANI) (κύριο όνομα)

ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΙ (ZANI) (κύριο όνομα)

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3086/2021/0000121/

19-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-11- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (πα-
τρώνυμο) ΧΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-02-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡ-
ΛΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 27-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (CUKO) (κύριο όνομα) 

ΧΕΛΙΝΤΟΝ (HELIDON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (CUKO) (κύριο όνομα) 

ΤΖΟΥΛΙΑ (XHULIA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2976/2020/0001517/

19-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-01-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-02-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (SALIA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (ΑGIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (SALIA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΝΤΑ (ILDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2975/2020/0001518/

19-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 2
4-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-03-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-02-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (SALIA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (ΑGIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (SALIA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΝΤΑ (ILDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.2967/2020/0000282/

19-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 04-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΖΥΡΑΚΟ (ZYRAKO) .

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ 

   I 

(2)
 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.3089/2020/0001438/
19-02-2021 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-12-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία: (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑΛΙ 
(πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-03-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5677/19-08-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3092/2020/0001478/
19-02-2021 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 ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 15-12-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΑ (επώνυμο) ΡΕΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6261/23-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3088/2020/0001387/
19-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
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Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-
11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΠΑΡΣΑΝΤ (επώνυμο) ΜΑΧΕΗ (πατρώ-
νυμο) ΑΓΙΑΗ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 03-10-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/6626/24-11-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3087/2021/0000120/
19-02-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (όνομα) ΤΟΝΙΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (πατρώ-
νυμο) ΧΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡ-
ΛΩΝ, 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.20.4/6172/02-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3069/2020/0001230/
19-02-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-10-2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΣΜΑΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΖΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/5130/08-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3011/2020/0000744/
19-02-2021 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, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-
06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΑ (επώνυμο) ΜΑΝΖΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/2719/09-06-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ 

   I 

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23989/2020/0001783/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με
το ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 27-11-2020 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ (όνομα) ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ (πατρώνυμο) ΦΙΛΑΡΕ-
ΤΟΣ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 12-03-2020, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

    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.3472/2020/0000508/
18-02-2021 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 αποδεκτή η από 14-12-
2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ΑRBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12342 Τεύχος B’ 1031/17.03.2021

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3478/2021/0000037/
18-02-2021 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
03-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΡΟ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-10-2003 
και η μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΡΟ (DURRO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ΑLTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΡΟ (DURRO) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3479/2021/0000038/

18-02-2021 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 αποδεκτή η από 03-02-
2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΦΑΜΠΡΙΣ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΡΟ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-10-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΡΟ (DURRO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ΑLTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΡΟ (DURRO) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA) 

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(5)
   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.3468/2020/0000509/
18-02-2021 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, ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΝΑ (επώνυμο) ΔΕΔΕ 
(πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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. 4651/16-10-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 I 

   (6) 
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3469/2020/0000528/
18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2020 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΡΕΤΣΗ (RECI) ΗΛΙΑ (ILIA) ον. πατρός ΑΚΙΛΕ (ΑQILE), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A484156, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-03-1969 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

 Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

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