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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5023/2020/0001450/
13-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΜΙ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.21.1/9311/16-10-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5022/2020/0001449/
13-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
09-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΜΙ (πατρώ-
νυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-
2004 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/9312/08-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5014/2020/0001394/
13-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
02-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΡΙΖΑ (επώνυμο) ΜΑΞΟΥΤΗ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΕΡΓΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/9582/09-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
 Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.4741/2020/0000727/13-11-2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5324

59153



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59154 Τεύχος B’ 5324/03.12.2020

Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50), γίνεται δεκτό το από 
02-09-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΕΒ (όνο-
μα) ΣΟΥΛΙΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 10-05-1954, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο 
β’ του άρθρου 14 του α.ν. 1856.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.4981/2020/0001162/
12-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50), γίνεται δε-
κτό το από 22-10-2020 αίτημα του γονέα της ανήλικης 
(επώνυμο) ΣΑΧΜΠΑΖΟΒΑ (όνομα) ΝΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΕΗΛ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 23-04-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4980/2020/0001161/
12-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50), γίνεται δε-
κτό το από 22-10-2020 αίτημα του γονέα του ανήλικου 
(επώνυμο) ΣΑΧΜΠΑΖΩΒ (όνομα) ΝΙΚΟΛΟΖ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΕΗΛ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-11-2014, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.28363/2020/0004119/
03-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της  Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α’  50) και το άρθρο 10 ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται 
δεκτό το από 17-12-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΟ-
ΠΑΝΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 23-03-1964, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 
και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δημοτολόγια του 
Δήμου Λαυρεωτικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29559/2020/0010379/
12-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολι-
κής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) και 
το άρθρο 10 του ν. 4735 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
06-02-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΓΚΙΑΤΗ (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ (πατρώνυμο) ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2018, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή της στο δημοτολόγιο του Δ. Κρωπίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29565/2020/0010377/12-10-
2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) και 
το άρθρο 10 του ν. 4735/20 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
06-02-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΓΚΙΑΤΗ (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2009, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή της στο δημοτολόγιο του Δ. Κρωπίας.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΠΙΝΤΑ ΘΩΜΑ (ΒIDA 

ΤΗΟΜΑ) .

 Με την υπό στοιχεία Φ. 16259/2020/0013324/
18-11-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ. 
16259/2013/0025756/19-09-2013 απόφαση (Β΄ 2427), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα το άρ-
θρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), του ομογενούς BIDA 
(ΜΠΙΝΤΑ) ΤΗΟΜΑ (ΘΩΜΑ) του VASILLAQ (ΒΑΣΙΛΑΚΗ) 
και της ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) που γεννήθηκε στην ΑΛ-
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ΒΑΝΙΑ την 25-05-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙΟΥ, επειδή σύμφωνα με το υπό στοιχεία Φ.616/2667/
ΑΣ 5485/18-11-2015 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλά-
δος στα Τίρανα δεν έχει χορηγηθεί προξενική θεώρηση 
στην ΜΠΙΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ μητέρα του εν θέματι. Συγκε-
κριμένα η προξενική θεώρηση GR0508971 σύμφωνα 
με την οποία εκδόθηκε το ΕΔΤΟ της μητέρας του έχει 
χορηγηθεί σε άλλον υπήκοο. Ωστόσο σύμφωνα με τα 
ανωτέρω η ελληνική ιθαγένεια της μητέρας του ανακλή-
θηκε με την υπό στοιχεία Φ.8114/4672/1-10-2020 από-
φασή μας. Δεδομένου ότι η χορήγηση ΕΔΤΟ εν θέματι 
βασίζεται στην ομογενειακή ιδιότητα της μητέρας του, 
η ανάκληση αυτής αποτελεί κώλυμα για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας, επειδή απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η απόκτηση έγκυρου ΕΔΤΟ σύμφωνα με το άρθρο 
23 του ν. 3838/2010.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.51867/2020/0009792/
08-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 08-07-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΑΡΔΑΚΗ (όνομα) ΕΜΙΛΥ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 03-
09-1977, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 
3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    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.9439/2020/0000780/
20-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 απο-
δεκτή η από 03-03-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) 

ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2013 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 σχο-
λείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-05-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (ΒALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9441/2020/0000782/

20-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 απο-
δεκτή η από 03-03-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-09- 2013 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 σχο-
λείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-05-
2003 και κατέχει άδεια παραμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (ΒALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9667/2020/0003316/

20-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 27-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙ (επώνυμο) 
ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 31-03-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΤ (ΑLFRET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΙΛΑ (ΑNTILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9668/2020/0003317/

20-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 
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αποδεκτή η από 27-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) 
ΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-07- 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 σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-04-
2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (ΑJDINI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (ΒESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (ΑJDINI) (κύριο όνομα) 

ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ (CELESTINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9674/2020/0003345/

20-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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 απο-
δεκτή η από 03-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-05-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 27-03-2004 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9676/2020/0003347/

20-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 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), γίνε-
ται αποδεκτή η από 03-11-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 
(επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04- 2013 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 

ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΣΚΙΜ (ΒASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(8)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.32180/2020/0009824/
14-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΤΟΔΡΗΣ (TODHERI) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VANGJEL) 
ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
Α494930, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30459/2020/0009009/
12-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΕΝΤΡΗ (QENTRI) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA) 
ον. πατρός ΜΗΤΣΟ (MICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α334622, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-05-1973 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ   

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