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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.5395/2021/0000430/
09-04-2021 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 17-12- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΡΟΠΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2014 και κα-

τοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 24-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΠΙ (ROPI) (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ 

(SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΠΙ (ROPI) (κύριο όνομα) ΕΣ-

ΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5383/2021/0000428/

09-04-2021 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 07-12- 
2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΡΩΞΑΝΑ (επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 27-06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΕΡΙΣ 

(ERIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΛΟΥ-

ΜΕ (LUME)
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5382/2021/0000427/

09-04-2021 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 07-12- 
2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2010, 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1749

20841



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20842 Τεύχος B’ 1749/28.04.2021

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 27- 06-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΕΡΙΣ 

(ERIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΛΟΥ-

ΜΕ (LUME).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5441/2021/0000212/

09-04-2021 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 24-02- 
2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-04-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 10-02-2011 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΙΩΣΗΦ (JOSIF).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5357/2021/0000429/

09-04-2021 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 
30-10- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-11-2014, και κατοικεί στον Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 11-09-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ (MANUKA) (κύριο όνο-

μα) ΚΕΜΑΛ (QEMAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ (MANUKA) (κύριο 

όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5389/2021/0000408/

09-04-2021 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 
09-12- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (επώνυμο) ΛΙΛΟ (πα-
τρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-02-2013, και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 07-09-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΟ (LILO) (κύριο όνομα) ΚΛΕ-

ΜΕΝΤ (KLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΟ (MALKO) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΝΣΙΛΑ (XHENSILA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2570/2020/0000241/
16-03-2021 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. 3/11-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
13-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΑ Όνομα ΚΟΥΙΤΙΜ Όν. πατρός ΤΖΕΜΑΛ, 
γεν. 30-11-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2571/2020/0000201/
16-03-2021 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. 3/11-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
27-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΜΑΝ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός 
ΑΓΚΡΟΝ, γεν. 05-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2632/2021/0000055/
16-03-2021 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. 18/12-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
17-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΡΙΣΟΥΧΑ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός ΟΛΕ-
ΞΑΝΤΡ, γεν. 02-07-1980 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3215/2021/0000005/
04-03-2021 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. 21/2019/05-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
15-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΗΒΑΝ Όνομα ΛΙΝΤΑ ΑΝ Όν. πατρός ΑΪ-
ΒΟΡ ΟΡΑΣ, γεν. 06-12-1961 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3734/2021/0001846/
04-03-2021 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. 4/2019/11-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
10-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΪΝΤ Όνομα ΝΙΝΤΑΛ Όν. πατρός ΦΟΥΑΝΤ, 
γεν. 28-04-1964 στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1535/2020/0002545/
19-03-2021 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. 16/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 02-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΜΟ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΧΑΛΙΜ, 
γεν. 07-02-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2011/2020/0002540/
23-03-2021 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. 4/20-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 30-06-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΙΤΟΒΑ Όνομα ΒΛΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΙΓΚΟΡ, γεν. 07-01-1968 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
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.8386/2021/0000508/
15-04-2021 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 
03-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (όνομα) ΦΙΟΡΑΛΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-05-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.53.1/15283/09-01-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
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.2732/2020/0001598/
14-04-2021 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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 01-10-2020 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΑΖΒΙΡ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΟΝΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΙΝΔΙΑ την 27-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6836/09- 07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
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.2676/2021/0000343/
14-04-2021 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 24-
06- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΛΡΑΤΖ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πα-
τρώνυμο) ΑΜΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-04-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 01-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) ΑΜ-

ΡΙΚ (AMRIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΣΑΡΑΜΠΤΖΙΤ (SARABJIT).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(9)
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.4026/2021/0000004/
15-04-2021 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 
04-01- 2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΕΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-12-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 29-08-
2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΝΙ (KURANI) (κύριο όνομα) 

ΕΤΜΟΝΤ (ETMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΝΙ (KURANI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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