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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.    Με την υπό στοιχεία Φ.15261/2020/0001639/11-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 3-2-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (επώ-
νυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-10-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9150/
24-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15868/2020/0010991/11-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-4-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-6-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10501/8-2-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16045/2020/0011009/11-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 4-5-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (επώνυμο) ΣΚΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΖΑ-
ΜΠΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία 28796 (π.ε.)/24-4-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Με την υπό στοιχεία Φ.16085/2020/0011011/11-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 9-5-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
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χεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΖΥΛΑΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-3-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 29576/26-4-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.16143/2020/0011001/11-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-5-2017 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΕΡΝΕΑΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥ-
ΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-2-2000 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-6-2015, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 30716/2-5-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικής Διευθύντριας
Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
της Β΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

I

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.9116/2019/0002883/10-2-2021 
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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-9-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1-9-2008 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 1-2-2008 και κατέχει ειδικό δελτίο ταυτότητας 
ομογενούς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΑ (TODA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΑΚΙ (PETRAQ).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΚΟΛΛΙ (DEMKOLLI) (κύριο 
όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9119/2019/0002886/10-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης 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 Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-9-2019
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επώνυμο) ΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-8-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 1-2-2008 και κατέχει ειδικό δελτίο 
ταυτότητας ομογενούς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΑ (TODA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΑΚΙ (PETRAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΚΟΛΛΙ (DEMKOLLI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9398/2021/0000163/10-2-2021

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε 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 Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-2-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-2-2012 
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 σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 4-3-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (MUCOLLI) (κύριο 

όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (MUCOLLI) (κύριο 

όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9746/2020/0004021/10-2-2021

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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-12-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΙΟΝ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5-11-2014 και κατοικεί 
στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 25-10-2001 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7773Τεύχος B’ 747/25.02.2021

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (SELAMAJ) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.     Με την υπό στοιχεία Φ.9699/2020/0003517/10-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης 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 Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΑΛΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟ-
ΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-3-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 1-1-2003 και η μητέρα της κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΑΛΙ (KARASALI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙ (KLODI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΑΛΙ (KARASALI) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9716/2020/0003726/10-2-2021

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης 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 Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 4-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗΣ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1-10-2012
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 σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-4-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (DEMOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (DEMOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΛΣΑ (ELSA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9783/2021/0000209/10-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε 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 Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-1-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-7-2008 
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 σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-9-2007 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.3654/2021/0000073/10-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε 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 Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-1-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΣΙΡΕΛΑ (επώνυμο) ΤΕΡΜΠΟΥΜΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΦΤΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7-3-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 29-5-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΜΠΟΥΜΙ (TERBUMI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΑΦΤΙΑΡ (BAFTJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΜΠΟΥΜΙ (TERBUMI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3653/2021/0000072/10-2-2021

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
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(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-1-2021 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-7-2014 και κατοικεί 
στον Δήμο ΒΟΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 10-6-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡIΤΑ (MERITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3662/10-2-2021 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-1-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΡΕΪΜΣ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-7-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 3-12-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (BAJRAMI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΣΑ (ANISA).

  Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  

(5)

   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.2700/2020/0002111/12-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται 
αποδεκτή η από 6-8-2020 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΙΝΤΙΚΑ (BIDIKA) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A442473, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-7-1986 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

 Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(6)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.1710/2018/0000937/3-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 6-9-2016 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΙΚΑΚΟΥ (όνομα) ΑΝ-
ΝΑ-ΜΑΡΙΙΚΑ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 8-7-2010, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

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