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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220391/2021/0001997/
29-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 12-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, γεν. 04-08-1963 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.218763/2021/0004804/
29-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 10-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Όνομα ΣΤΑΥΡΟΣ Όν. πα-
τρός ΣΑΒΒΑΣ, γεν. 10-01-1966 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών..

Με την υπό στοιχεία Φ.198360/2021/0005346/
08-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.3838/2010 
(Α’ 49) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν.3838/2010 και 
μετά το υπ’ αρ. 3/28-03-2019 πρακτικό της Γ’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται 
δεκτή η από 01-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΣΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 03-08-1972 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31870/2021/0003011/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 22-10-2019 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕ-
ΤΟΒΑ (PETOVA) ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ANTIGONI) ον. πατρός ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A359627, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-1997 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32594/2021/0003271/
29-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 18-02-2020 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΜΑΚΟ (MAKO) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ 
(JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A375969, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1977 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.33094/2021/0000251/
01-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 07-09-2020 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΚΟΡΔΑΣ (KORDHA) ΗΡΑΚΛΗΣ (IRAKLI) ον. πατρός ΚΩΣ-
ΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A384434, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1966 και κατοικεί στον 
Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.33948/2021/0004076/
15-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 
3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 05-02-2021 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΛΤΟΥΝ 
(ALTUN) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (KATINA) ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (STILIANOS YANAKI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
B04544, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 03-11-1968 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.33929/2021/0003803/
17-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 22-04-2021 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟ-

ΡΩΝΙΟΣ (KORONYO) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KONSTANDINOS) 
ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό B01250, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
29-04-1966 και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.33514/2021/0004379/
23-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 24-02-2021 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΕ-
ΛΟΓΛΟΥ (DELOGLU) ΣΕΡΑΦΕΙΜ (SERAFIM) ον. πατρός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ (-), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία B00324, που γεννή-
θηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 31-08-1977 και κατοικεί στον 
Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.33167/2021/0003596/
01-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 01-10-2020 αί-
τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΓΚΙΚΟΥΡΙΑΣ (GJIKURIA) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (EVANGJELLO) ον. 
πατρός ΛΟΥΚΑΣ (LLUKA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A374308, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-1994 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(4)
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.7402/2020/0002685/
29-06-2021 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 11-11- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΙΑΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 27-05-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΑΪ (DUSHAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΜΙΛ (QAMIL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΑΪ (DUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4052/2021/0000278/
25-06-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, 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 17-02-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ (όνομα) ΜΑΡΚΟΥΣ ΤΖΟΝ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ την 16-05-1977, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδαφίου α’ του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 253).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4053/2021/0000281/
25-06-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, 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 17-02-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ (όνομα) ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 19-03-1972, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του εδαφίου α’ το 
άρθρο 1 εδ.α’ του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 253).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4453/2020/0002000/
26-05-2021 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. 7/22-09-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 07-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΔΙΣΤΕ Όνομα ΜΟΝΤΙ Όν. πατρός ΓΚΟΡΙ, 
γεν. 31-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4593/2020/0001704/
26-05-2021 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. 21/22-10-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 04-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΟ Όνομα ΚΕΛΜΕΝΤ Όν. πατρός ΛΙΛΙ, 
γεν. 29-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4444/2020/0002004/
26-05-2021 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. 7/22-09-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 30-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΦΛΙΚΟΥ Όνομα ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΤΖΕΒΝΤΕΤ, γεν. 25-06-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4423/2020/0001984/
26-05-2021 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. 7/22-09-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 21-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΖΝΤΙΓΙΑ Όνομα ΧΕΡΓΙΟΝ Όν. πατρός
ΡΑΟΥΦ, γεν. 10-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4479/2021/0000632/
26-05-2021 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. 7/22-09-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 16-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΤΑ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός ΑΓΕΤ, 
γεν. 15-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4493/2021/0000634/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 7/22-09-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 21-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΦΛΙΚΟΥ Όνομα ΜΠΙΛΜΠΙΛ Όν. πατρός 
ΣΕΦΕΝΤΙΝ, γεν. 15-10-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
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.21345/2019/0000952/
10-06-2021 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 25-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (επώνυμο) ΠΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2012 
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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΛΙ (PULI) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΗ (DANUSHI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ (ERSILDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21315/2019/0000824/

10-06-2021 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 29-07-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΑΡΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2011 
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, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα) 
ΚΑΡΑΦΙΛ (KARAFIL)

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα) 
ΖΙΝΑ (ZINA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με την υπό στοιχεία Φ.18096/2021/0000136/
18-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
25-01-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΡΑΝΤΟΥ (όνομα) ΤΖΙΟΪΑ ΡΑΦΑΕΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
24-04-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (10) 
   Στην υπό στοιχεία  Φ.2222/2021/0000345/06-04-2021 

απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2519), γίνεται η 
εξής διόρθωση στην ημερομηνία γέννησης:

Από το εσφαλμένο: «23-07-1982», 
στο ορθό: «23-06-1982». 

    (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)
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