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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.27551/2021/0000783/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατ. Αττικής του Υπουρ-
γείου 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 αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το 

άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’197), γίνεται δεκτό το από 
05-03-2019 αίτημά του (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΥ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-1975, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

    Ι 

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.2877/2020/0000447/
24-02-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 24-
01-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ ΠΕΤΡΟ (όνομα) ΘΕΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 
06-07-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2899/2020/0000690/
24-02-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 26-
05-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΡΑΛΦ (όνομα) 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2017, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   (3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2832/2020/0001634/
24-02-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 16-12-
2019 αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 17-10-1952, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 4 του ν.δ. 3370/1955.

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Ι 

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8742/2020/0003148/
24-02-2021 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 22-06-2020 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΝΤΟΚΟΣ (DOKO) ΜΙΧΑΗΛ (MIKEL) ον. πατρός ΜΙΝΕΛΛΑ 
(MINELLA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α232139, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-1985 και κατοικεί στο 
Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.8829/2020/0003429/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.  5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
02-10-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΡΟΒ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 
30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15370/21-08-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός 
του από ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  .

 Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Ι 

      (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3967/2020/0002030/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
11-09-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΚΑΜΠΟΥΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΓΙΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙ-
ΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8356/ 
04-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.  

 Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Ι 

      (7) 
 Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.39639/2020/0003415/
22-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.39639/2019/0001056/06-05-2019 απόφαση του Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών (Β’ 1850), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
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) 
του ανήλικου SUBASHI (ΣΟΥΜΠΑΣΙ) LAERTI (ΛΑΕΡΤΗΣ) 
του BLEDAR (ΜΠΛΕΝΤΑΡ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
στις 14-03-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για 
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τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

    Ι 

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.20980/2020/0000716/
12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-05-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΟΜΕ-
ΤΙ (όνομα) ΑΝΙ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2283/ 
01-12-2016 βεβαίωση της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
Αιγάλεω, την υπ’ αρ. 455/29.11.2016 βεβαίωση του Εσπε-
ρινού ΕΠΑΛ Περιστερίου, την υπ’ αρ. 7009/14.12.2016 
βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νή-
σων και την υπ’ αρ. 378/18.11.2016 του 4/Θ Δ.ΣΧ. Ορεινής 
Ζώνης Ζακύνθου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

  Ι 

      (9) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.23957/2020/0001506/
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 
14-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πα-

τρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-08-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-06-2008 και η μητέρα του κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΠΕΡ-

ΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΜΑΝ (COMAN) (κύριο όνομα) 

ΜΙΧΑΕΛΑ-ΑΤΕΝΑ (MIHAELA-ATENA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

  Ι 

      (10) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21183/2019/0000291/
12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 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 29-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΜΕΪ (επώνυμο) 
ΦΕΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΜΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 15-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΑΤΙ (FERATI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΜΗ (ILMI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΑΤΙ (FERATI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΤΙΤΖΕ (HATIXHE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21206/2019/0000348/

12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 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 απο-
δεκτή η από 12-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυ-
μο) ΣΙΜΠΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΠΛΑΚΟΥ (SHIMPLAKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (ΒESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΣ (LEKAS) (κύριο όνομα) 

ΙΣΜΕΤΕ (ISMETE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21227/2019/0000414/

12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 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 
10-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΣΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 20-05-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΡΙ (KASHARI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΡΙ (KASHARI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.21229/2019/0000417/

12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 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 13-05-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΠΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-04-2010 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤ-

ΣΙΜ (NDRICIM).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΜΑ-
ΡΙΣΕΛΝΤΑ (MARISELDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.21230/2019/0000418/
12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 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 13-05-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (επώ-
νυμο) ΠΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2011 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤ-

ΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΣΕΛΝΤΑ (MARISELDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.21236/2019/0001076/

12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής  Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας 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 13-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙ (επώνυμο) 
ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-12-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
08-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ 

(ΑRTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΤΕΦΤΑ 

(TEFTA) .

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