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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.21101/2021/0000267/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 09-03-2021 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΑ 
(όνομα) ΑΝΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15- 04-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΑΙ-
ΤΩΛΙΚΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επι-
τυχώς, την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/1192/ 
12-02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11775/2021/0000262/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 27-07-2020 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (όνομα) ΤΕΤΖΙΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛ-
ΜΠΑΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2561

34303



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34304 Τεύχος B’ 2561/16.06.2021

30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/214/ 
10-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21105/2021/0000367/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης 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 26-04-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΑ 
(όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.53.1/2857/13-04-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21103/2021/0000311/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 20-04-2021 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΑΛΤΖΟΒΑΪΛΙ (όνομα) ΟΥΑΚΑΡ (πατρώνυμο) ΙΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στη ΛΙΒΥΗ την 30-08-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοι-
νότητα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4394/26-03-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(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.21102/2021/0000291/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης 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 15-04-2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΓΚΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2014 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 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 τις 14-01-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21107/2021/0000333/

26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης 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 23-04-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΟΞΑΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δη-
μοτική Κοινότητα ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 τις 12-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΜΠΑΡΔΟΥΛ (BARDHUL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21108/2021/0000334/

26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης 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 23-04- 2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΑΓΙΑΝΤΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
(Δημοτική Κοινότητα ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) 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 τις 12-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΥΛ (BARDHUL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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.2111/2020/0000789/
24-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 05-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (επώνυμο) ΠΙΡΓΑΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2007 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 τις 30-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΓΑΣΙ (PIRJASI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΓΑΣΙ (PIRJASI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΝΟΡΑ (LANORA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2112/2020/0000790/

24-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 05-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΕΝΤΡΙΕ (επώνυμο) ΠΙΡΓΑΣΙ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2010 
και κατοικεί 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 

της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΓΑΣΙ (PIRJASI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΓΑΣΙ (PIRJASI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΝΟΡΑ (LANORA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2123/2020/0000882/

24-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 04-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΥ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2014 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 τις 29-10-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2124/2020/0000883/

24-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 04-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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 τις 29-10-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34306 Τεύχος B’ 2561/16.06.2021

(4)
Διόρθωση σφάλματος ονοματεπωνύμου - Τρο-

ποποίηση της υπό στοιχεία Φ.20553/2018/ 

0002131/19-09-2018 απόφασης του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.20553/2021/0000296/26-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται η 
υπό στοιχεία Φ.20553/2018/0002131/19-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 4614), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
με  τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) 
του ανήλικου SHAHINAJ (ΣΑΪΝΑΪ) VJONIS (ΒΓΙΟΝΙΣ) του 
FATMIR (ΦΑΤΜΙΡ), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-12- 2011 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΟΥ, ως προς το 
επώνυμο και όνομα αυτού, από τα εσφαλμένα ’’ΣΑΪΝΑΪ 
ΒΓΙΟΝΙΣ’’ στα ορθά ’’ΣΑΧΪΝΑΪ ΒΙΟΝΙΣ’’ αντίστοιχα.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(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.21109/2021/0000354/26-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 28-04-2021 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ (όνομα) 
ΧΑΖΜΠΙΕ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 17-08- 1997 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 18-12-2020 από Σχολή ελληνικού ΤΕΙ (ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(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.2126/2020/0000886/24-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δε-
κτή η από 04-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) 
ΤΖΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 25-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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. 7496/26-10-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην υπό στοιχεία Φ.128067/2018/0019322/18-

10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 4829). Στην ημερομηνία γέννησης, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

από το λανθασμένο: «01/01/1985»,
στο ορθό: «09/05/1985». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας) 

Ι

(8)
    Στην υπό στοιχεία Φ.36291/2020/0001082/22-03-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’1405) , διορθώνεται 
το κύριο όνομα:

από το εσφαλμένο: «ΣΠΥΡΟΣ»,
στο ορθό: «ΣΠΥΡΟ».      

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

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