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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1792/2020/0000368/05-04-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 11-03-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΤΣΟΥΡΛΙΝΗ (όνομα) ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 14-09-1960, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

(2)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7185/2020/0000429/09-04-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 24-02-2020 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΤΟΥΒΑΣ (όνο-
μα) ΙΓΝΑΤΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-2009, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(3)

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.9728/2020/0003845/
19-04-2021 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 δεκτή η από 10-12- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΕΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΒΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2014 
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-06-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΕΡΑΪ (HAJDERAJ) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΜΙΡ (VALMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑ (BAKA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9740/2020/0003980/

19-04-2021 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 δεκτή η από 21-12-2020 
δήλωση - αίτηση του γονέα του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΠΟΛΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 29-10-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 
09-11-2010 και κατέχει ειδικό δελτίο ταυτότητας ομο-
γενούς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΟΣ (POLO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΛΙΟΥ (POLO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΜΕΛΑ (DAMELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9362/2020/0000302/

19-04-2021 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 (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 30-01-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛ (επώνυ-
μο) ΕΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04- 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 εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 531/19-01-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9718/2020/0003748/
19-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 07-12-2020 αίτημα του πα-

τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
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.17341/2020/0000506/
23-03-2021 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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 07-12-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΣΒΕΤΚΟΒ (όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) 
ΚΟΤΣΕ, που γεννήθηκε στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την 
09-12-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6840/01-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονό-
ματός του από ΒΑΣΙΛ σε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18250/2020/0001245/
23-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 02-10-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΙΟΥ 
(όνομα) ΧΑΖΜΠΙ (πατρώνυμο) ΖΕΝΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 23- 01-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΝΟ-
ΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5529/26-09-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18213/2020/0000898/
23-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 22-07-2019 δήλωση - αίτηση της 
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΛΙ (όνο-
μα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 30-06-2018, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3924/25-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(6)
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.1981/2020/0000981/
06-04-2021 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 δεκτή η από 14-10-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΧΥΚΜΕΤ (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, 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 02-02-2003 και ο πατέρας 
του κατά την ημερομηνία υποβολής της κοινής αίτησης -
δήλωσης κατείχε άδεια παραμονής επί μακρόν διαμέ-
νοντος με ημερομηνια λήξης εντύπου 4/7/2022, ενώ 
σήμερα κατέχει άδεια διαμονής/μέλος οικογένειας 
Έλληνα πολίτη.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (GORREJA) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (GORREJA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2061/2020/0000164/

06-04-2021 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 δεκτή η από 19-02- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΤΑΣΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2011 και 

κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 τις 02-02-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΤΑΣΕΣΙ (BRADASHESHI) 

(κύριο όνομα) ΜΟΝΤΙ (MONDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΤΑΣΕΣΙ (BRADASHESHI) 

(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2060/2020/0000163/

06-04-2021 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 δεκτή η από 19-02-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΤΑΣΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 τις 02-02-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΤΑΣΕΣΙ (BRADASHESHI) 

(κύριο όνομα) ΜΟΝΤΙ (MONDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΤΑΣΕΣΙ (BRADASHESHI) 

(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.2065/2020/0000203/
16-04-2021 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 δεκτή η από 04-03-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 27-03-2003 και ο 
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πατέρας του κατά την ημερομηνία υποβολής της κοι-
νής αίτησης-δήλωσης κατείχε άδεια παραμονής επί 
μακρόν διαμένοντος, με ημερομηνία λήξης εντύπου 
26-3-2021, ενώ σήμερα κατέχει την υπό στοιχεία 
Α 3937115 σχετική βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 
ανανέωσης/έκδοσης άδειας διαμονής (ρυθμιστικό πεδίο 
παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2099/2020/0000715/06-04-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 24-08-2020 
αίτημα του (επώνυμο) ΛΑΛΟΣ (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΠΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑΣ την 
23-08-1997, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν.  1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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