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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.12622/2020/0006141/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 29/10-10-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-07-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΤΙΡΗ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, 
γεν. 13-02-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.13701/2020/0004773/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 15/06-06-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΙΖΙ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΥΜΕΡ, γεν. 
18-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.13689/2020/0007868/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 14/31-05-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΟΥΣΙ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΦΙΚΙΡΙ, 
γεν. 09-10-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.13827/2020/0010702/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 1/23-01-2020 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-02-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΕΜΙ Όνομα ΝΑΪΜΕ Όν. πατρός ΣΑΝΤΡΙ, 
γεν. 03-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.14423/2020/0006154/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 3/05-02-2020 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΧΑΪ Όνομα ΕΦΤΑΛΙ Όν. πατρός ΛΑΤΙΦ, 
γεν. 06-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.16200/2020/0009673/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Φεβρουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717

7541



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7542 Τεύχος B’ 717/24.02.2021

Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 12/18-06-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-09-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΤΟ Όνομα ΕΜΙΛΙΑΝΟ Όν. πατρός ΒΛΑΣΙ, 
γεν. 14-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.14220/2019/0013596/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 14/31-05-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 27-01-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΜΙ Όνομα ΧΑΡΙ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ, γεν. 
30-10-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.14467/2020/0008988/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 28/03-10-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 07-05-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΙΝΟ Όνομα ΚΛΑΟΥΖΕΤΑ Όν. πατρός ΙΛΙΡ, 
γεν. 30-06-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.14500/2019/0012474/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 26/09-10-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 14-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΤΑΪ Όνομα ΦΑΤΟΣ Όν. πατρός ΙΛΙΡ, 
γεν. 17-05-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.16204/2020/0009672/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 12/18-06-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-09-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΥΛΙΑ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν. πατρός ΑΣ-
ΛΑΝ, γεν. 06-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.27033/2020/0009212/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 7/12-03-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-02-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΟΥΝΤ Όνομα ΧΑΝΙ Όν. πατρός ΑΜΠΝΤΕΛ 
ΡΑΜΠΟ, γεν. 19-05-1980 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.16202/2020/0009671/
09-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 12/18-06-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-09-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΙΙΤΣΟΥΚ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΙΕ, γεν. 16-10-1964 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ 

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.15253/2021/0000805/
12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
02-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΟΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 16/
24-01-2017 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕ-
ΜΕΝΗΣ), την υπ’ αρ. 852/24-9-2020 βεβαίωση σπουδών 
(1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ), την υπ’ αρ. 451/28-9-2020 
βεβαίωση φοίτησης (1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 
και την από 28-9-2021 βεβαίωση φοίτησης (1ο ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 28-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΣΤΙΝ (ΑGOSTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15254/2020/0010019/

12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 
02-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΟΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 17/24-01-2017 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ), την υπ’ αρ. 27/2-2-2017 βεβαίωση σπου-
δών (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ), την υπ’ αρ. 
851/24-9-2020 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ) και την από 28-9-2021 βεβαίωση φοίτησης 
(1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ), ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 28-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΣΤΙΝ (ΑGOSTIN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΤΣΙ (TUCI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA) 

 Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Β’ Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

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.5367/2020/0002583/
11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΛΙ (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΕ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-06-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μη-

τέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-07-2003 και η 
μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΕ (DOCE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡ (ΒESMIR) 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (ΒEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5362/2020/0002549/

11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
03-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-09-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 20-10-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ΑDRIATIK)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΤΑ (ΑNITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5360/2020/0002547/

11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 03-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΕΛ (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-06-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-01-2003 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI) 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΙΕΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5359/2020/0002546/

11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Ιθα-
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γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
03-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-05-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI) 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΙΕΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3946/2020/0002520/

11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε 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 29-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΚΑΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕ-
ΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2007 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 08-04-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΝΙ (KAZANI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΜΑΪΛ (XHEMAIL) 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΝΙ (KAZANI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5332/2021/0000127/

11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 01-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) ΝΤΡΕΝΙ 
(πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-11-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 03-12-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΝΙ (DRENI) (κύριο όνομα) 

ΟΥΡΙΜ (URIM) 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΝΙ (DRENI) (κύριο όνομα) 

ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (ΑMARILDA) 

 Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας
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