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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.5885/2021/0000083/
02-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν .4604/2019 (Α’ 50) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197),
γίνεται δεκτό το από 05-08-2013 αίτημα του (επώνυμο)
ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-1988, για την απόκτη-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9732/2020/0003957/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
18-12-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΖΥΡΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-11-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2020, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 8106/16-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9815/2021/0000373/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
15-02-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
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29-04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2019, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 8610/07-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9335/2020/0002262/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
20-01-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
1682/28-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νοτίου Αιγαίου.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9605/2020/0002457/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
27-08-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-03-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 249/19-01-2021 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9743/2020/0004018/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
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κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
24-12-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΣΚΕΡΝΤΙ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2019, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 8611/07-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9753/2020/0004046/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
30-12-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΙΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2020, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 7961/30-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9754/2020/0004047/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
30-12-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ (επώνυμο) ΧΑΡΙΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΡΩΜΕΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 26-05-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8799/14-12-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.8934/2020/0002607/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
28-05-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΜΙΤΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-12-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 4013/20-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.8664/2019/0000336/
22-02-2021 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 07-02-2019
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΛΟΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (πατρώνυμο)
ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-022011 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 01-07-2005 και
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (CULLHAJ) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (CULLHAJ) (κύριο
όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8807/2019/0001085/
22-02-2021 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 0304-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-07-2002
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ
(SOKOL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα)
ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.8951/2019/0001910/
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 0606-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΑΡΡΙΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΣΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-06-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 11-09-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΡΙΚΟΥ (ΑRRIKU) (κύριο όνομα)
ΣΑΛΙ (SALI)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9534/2020/0001587/
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 2906-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΕΛΑ (επώνυμο) ΛΑΖΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-02-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 02-07-2002 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΙ (LAZI) (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ
(SOKOL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΙ (LAZI) (κύριο όνομα) ΙΡΕΝΑ
(IRENA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9741/2020/0003988/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
22-12-2020 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΖΑΝΑΪ
(πατρώνυμο) ΥΖΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 24-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΜΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7677/16-11-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Τεύχος B’ 914/09.03.2021

μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8360/24-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.3642/2020/0001901/
11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 08-12-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΟ
(πατρώνυμο) ΚΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-10-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 δευτεροβάθ-

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ. 1676/2019/0000678/
08-02-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),
γίνεται δεκτό το από 29-11-2018 αίτημα της (επώνυμο)
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ (όνομα) ΝΤΙΞΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 06-03-1982, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
την περ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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