
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή αίτησης για αποβολή της Ελληνικής ιθα-
γένειας του ΚΟΤΣΙΔΗ Σαβέλλιου του Αντιμόζα και 
της Διάνα.

2 Αποδοχή αίτησης για αποβολή της Ελληνικής Ιθα-
γένειας της ΚΟΤΣΙΔΟΥ Μαρίας του Αντιμόζα και 
της Διάνα.

3 Αποδοχή αίτησης για αποβολή της Ελληνικής Ιθα-
γένειας της ΚΟΤΣΙΔΟΥ Διάνα του Γεωργίου και της 
Δέσποινας.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποδοχή αίτησης για αποβολή της Ελληνικής 

ιθαγένειας του ΚΟΤΣΙΔΗ Σαβέλλιου του Αντιμό-

ζα και της Διάνα.

Με την υπό στοιχεία Φ.218652/0005818/15-7-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 16 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 

(ν. 3284/2004, Α΄ 217) ύστερα από την, κατά την παρ. 
3 του άρθρου 16 της παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, γνώμη του Συμβουλίου ιθαγενείας, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2170/06-07-2021 
Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του ΚΟΤΣΙΔΗ 
Σαβέλλιου του Αντιμόζα και της Διάνα, περί αποβολής 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Αποδοχή αίτησης για αποβολή της Ελληνικής 

Ιθαγένειας της ΚΟΤΣΙΔΟΥ Μαρίας του Αντιμόζα 

και της Διάνα.

Με την υπό στοιχεία Φ.218654/0005857/15-7-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 16 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), ύστερα από την, κατά την παρ. 3 
του άρθρου 16 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, γνώμη 
του Συμβουλίου ιθαγενείας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2170/06-07-2021 Συνεδρίας 
του, έγινε αποδεκτή η αίτηση της ΚΟΤΣΙΔΟΥ Μαρίας του 
Αντιμόζα και της Διάνα, περί αποβολής της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Αποδοχή αίτησης για αποβολή της Ελληνικής 

Ιθαγένειας της ΚΟΤΣΙΔΟΥ Διάνα του Γεωργίου 

και της Δέσποινας.

Με την υπό στοιχεία Φ.218653/0005854/15-7-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217) ύστερα από την, κατά της παρ. 3 του άρθρου  16 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, γνώμη του Συμβου-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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λίου ιθαγενείας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό 
της υπ’ αρ. 2170/06-07-2021 Συνεδρίας του, έγινε απο-
δεκτή η αίτηση της ΚΟΤΣΙΔΟΥ Διάνα του Γεωργίου και 
της Δέσποινας, περί αποβολής της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.213832/2021/0002962/
15-07-2021 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. 10/27-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 06/02/2019 
αίτηση επανεξέτασης της από 03-03-2016 αίτησης πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΛΟΥΜ Όνομα ΜΠΑΣΟΥΡ Όν. πατρός 
ΣΑΤΖΙΕ, γεν. 27-08-1979 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.18343/2021/0000137/
02-07-2021 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 δεκτή η από 29-01-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
(BOCARI) ΕΛΕΝΗ (ELENI) ον. πατρός ΑΡΕΣΤ (AREST), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A496760, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-09-1998 και κατοικεί στον Δήμο Κεντρικής Κέρ-
κυρας και Διαποντίων Νήσων.

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.18357/2021/0000416/
01-07-2021 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 10-02-2020 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΡ-
ΡΕΜΙ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΑΞΩΝ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 179/28-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18396/2021/0000669/
25-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 13-07-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΑ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 648/24-02-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9259/2021/0000006/02-07-2021 
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 02-11-2020 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ (όνομα) ΜΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-08-2020, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1880/2021/0000184/
06-07-2021 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 
25-02-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΒΕΖΑΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΣΕΓΟΥΝΔΟ 
ΑΝΤΟΝΙΟ, που γεννήθηκε στην ΧΙΛΗ την 04-01-1973, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης του εδάφιου γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
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.2085/2021/0000440/
06-07-2021 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 16-07-2020 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΡΙΑΚ 
(όνομα) ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4916/
07-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2169/2021/0000417/
06-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 16-04-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΚΟΥΜΡΙΑ (όνομα) ΚΛΕΑΝΤ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-2001 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1684/18-03-2021 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
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 (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2144/2021/0000047/
06-07-2021 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 20-01-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙ (επώνυ-
μο) ΚΑΛΑ (πατρώνυμο) ΒΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05- 2005 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟ-
ΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9051/11-12-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
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.2092/2020/0000632/06-
07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 10-08- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΓΚΕΡΤ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙ-
ΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2010 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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2154/2021/0000191/06-

07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 12-03- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2014 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 04-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΜΑ (TEMA) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΜΑ (TEMA) (κύριο όνομα) 

ΙΜΠΙΑΝΑ (IBJANA)
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2171/2021/0000293/06-

07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 19-04- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΝΤΗ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣ-
ΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, 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 16-05-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA)
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2172/2021/0000294/

06-07-2021 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 19-04- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ-ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΣ 
(πατρώνυμο) ΚΟΡΝΕΛΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-08-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-01-2003 
και η μητέρα της κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής 
πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΣ (DUMITRAS) (κύριο 

όνομα) ΚΟΡΝΕΛΙΟΥ (CORNELIU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΡΜΠΟΥ (SIRBU) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ-ΟΤΙΛΙΑ (GABRIELA-OTILIA)
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2173/2021/0000295/06-

07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της 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 19-04- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΟΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΡΝΕΛΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-06-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-01-2003 
και η μητέρα της κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής 
πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΣ (DUMITRAS) (κύριο 

όνομα) ΚΟΡΝΕΛΙΟΥ (CORNELIU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΡΜΠΟΥ (SIRBU) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ-ΟΤΙΛΙΑ (GABRIELA-OTILIA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

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