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του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’
αρ. 36/22-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 01-08-2017
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΝΤΟΛΕΣΙ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΡΑΜΙΣ, γεν. 26-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.215143/2020/0010885/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το
υπ’ αρ. 28/27-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται
δεκτή η από 14-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ,
γεν. 05-03-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.89410/2020/0009010/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά
το υπ’ αρ. 3/14-03-2013 πρακτικό γίνεται δεκτή η από
07-06-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΜΕΛΕΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΟΛΕΓΚ,
γεν. 24-09-1970 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.215523/2020/0010909/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.217789/2020/0012304/
27-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 31-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πατρός
ΧΑΡΗΣ, γεν. 31-03-1969 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.218761/2020/0012024/
27-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
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τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 10-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Όνομα ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Όν. πατρός ΖΗΝΩΝ, γεν. 19-06-1952 στην ΚΥΠΡΟ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.219829/2020/0011711/
27-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 01-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΡΡΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 14-06-1965 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.213077/2020/0004463/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την
από 03-06-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη
ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 01-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΡΙΣΗ Όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 27-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.217455/2020/0013116/
08-12-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την
από 20-06-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο
ΜΟΝΑΚΟ, γίνεται δεκτή η από 20-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΡΖΙ Όνομα ΣΟΥΖΑΝ ΖΟΖΕΦΙΝ Όν. πατρός
ΣΑΡΛ ΛΟΥΙ, γεν. 24-02-1929 στο ΜΟΝΑΚΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
Με την υπό στοιχεία Φ.2846/2020/0000623/
25-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 18-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
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ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.21.1/7821/21-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.1866/2020/0000620/07-12-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 06-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΜΠΟΥΛΝΙΚ (TSYBULNYK) ΓΑΛΙΝΑ
(GALYNA) ον. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (VOLODYMYR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A048021, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την
16-08-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.1868/2020/0000567/
07-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’
49) γίνεται αποδεκτή η από 13-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΜΠΟΥΛΝΙΚ
(TSYBULNYK) ΜΑΞΙΜ (MAKSYM) ον. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (VOLODYMYR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A067011, που
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 12-12-1989 και κατοικεί
στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.2285/2020/0000758/07-12-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 01-06-2020 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΛΟ (ΒELLO) ΑΝΤΟΝΕΤΑ
(ΑNDONETA) ον. πατρός ΣΟΦΟΚΛΗ (SOFOKLI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α249851, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
17-01-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.5025/2020/0001468/
23-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ
(επώνυμο) ΜΠΟΥΖΜΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2013 και κατοικεί στον
Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές
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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΜΙ (ΒUZMI) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΜΙ (ΒUZMI) (κύριο όνομα) ΒΙΤΟΡΕ (VITORE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αρ. Φ.3343/2020/0000581/09-12-2020 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και εκ νέου με το άρθρο 10 του
ν. 4735/2020 (Α’ 197) γίνεται δεκτό το από 21-11-2019
αίτημα της (επώνυμο) ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ (όνομα) ΣΒΕΤΛΑΝΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την
17-10-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το εδ. γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/
1955.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5320/2020/0002205/
07-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο) ΧΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2006 και κατοικεί στον Δήμο
ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 06-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLAOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα)
ΕΛΕΝΗ (ELENI).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5325/2020/0002242/
07-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΑΡΝΠΡΙΤ
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΚΑΜΑΛΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-2013 και κατοικεί στον Δήμο
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ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 21-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) ΚΑΜΑΛΖΙΤ (KAMALJIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΛΓΙΤ (DALJIT).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5327/2020/0002279/
07-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΝΙ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ,
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
19-12-2005 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ
(ΑNDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα)
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5342/2020/0002440/
07-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ
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(επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2014 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 19-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (FUSHA) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (FUSHA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5330/2020/0002299/
07-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 29-09-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2014 και κατοικεί στον Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 20-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LESHI) (κύριο όνομα) ΦΑΣΛΛΙ
(FASLLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΣΑΪ (ESAJ) (κύριο όνομα) ΑΝΙΣΑ
(ANISA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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