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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.213856/2020/0011701/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 07-05-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η 
από 05-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΡΒΟΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 24-10-1950 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.214216/2020/0011702/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 06-09-2018 έκθεση του Δι-
ευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στη ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ, γίνεται δεκτή η από 06-09-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ Όνομα ΒΙΒΙΑΝΕ 
Όν. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤΟ, γεν. 24-05-1966 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.214705/2020/0011703/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 11-04-2019 έκθεση του Δι-
ευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στο ΝΑΪΡΟΜΠΙ, γίνεται δεκτή η από 03-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΜΗ Όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΟΣ, γεν. 13-01-1983 στην ΚΕΝΥΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.217167/2020/0012298/ 
26.02.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 12.04.2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 11-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΟΥ Όνομα ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 15-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.217120/2020/0011153/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 19-04-2019 έκθεση του Γενι-
κού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 19-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΕΒΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, γεν. 02-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.217127/2020/0012296/ 
25.02.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
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(Α΄ 217) και μετά την από 16-04-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δε-
κτή η από 09-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΘΑΝΑΪΛΗ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 13-12-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.217126/2020/0011150/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 16-04-2019 έκθεση του Γενι-
κού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 09-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΘΑΝΑΪΛΗ Όνομα ΕΝΤΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ, γεν. 09-01-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.219806/2020/0012670/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 28-08-2020 έκθεση του Επίτι-
μου Προξένου της Ελλάδας στη ΒΡΙΣΒΑΝΗ, γίνεται δεκτή 
η από 26-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Όνομα ΣΤΗΒ ΑΡΘΟΥΡ Όν. 
πατρός ΑΝΕΣΤΗΣ, γεν. 24-02-1944 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.218502/2020/0012653/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217) και μετά την από 14-01-2020 έκθεση του Διευθύνο-
ντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, γίνεται δεκτή η από 14-01-2020 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 08-05-1969 στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.215378/2020/0008192/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 22-11-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, 
γίνεται δεκτή η από 22-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ-ΚΟΣΤΑ Όνομα ΠΑΟΥΛΟ-
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ Όν. πατρός ΜΠΕΝΕΝΤΙΤΟ ΕΟΥΝΤΕΣ, γεν. 
30.04.1985 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(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.15313/2020/0001892/
01-03-2021 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 αποδεκτή η από 
09-02- 2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΪΑΝ (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-
07-2010, και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 305α/14-10-2020 
βεβαίωση (25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-03-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙΚΟΥ (KERCIKU) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙΚΟΥ (KERCIKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15408/2020/0011135/

01-03-2021 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 αποδεκτή η από 
23-02- 2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-
11-2002, και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.11/265/22-10-
2015 βεβαίωση (7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), 
την υπ’ αρ. 20/6-2-2017 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και την υπ’ αρ. 863/5-1-2021 βεβαίωση 
σπουδών (1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 10-08-2001 και ο πατέρας του κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΛΛΙ (KOPRELLI) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΠΡΕΛΛΙ (KOPRELLI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(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.4276/2021/0000135/
18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2019 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΡΑΦΑΕΛ (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.43/762/29-01- 2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4395/2021/0000128/
18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-09-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΡΣΙΝ (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΟΥΛΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.43/5462/11-08-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4405/2021/0000060/
18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-10-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΟΥΡΕΛΙΟ (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΑΛΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-03-
2005 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/6869/01-10-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4415/2021/0000127/
18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΟΣΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕ-
ΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.43/8204/29-10- 2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4416/2020/0001547/
18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-
11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΡΕΜΠΕΣΗ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΗΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-05-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/7506/14-10- 2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(4)
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.4394/2020/0001560/
18-02-2021 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 αποδεκτή η από 24.09.2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την  05-03-2014, και κα-
τοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-08-2002 και ο πατέρας 
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του κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας 
Έλληνα πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4398/2021/0000050/18.02.2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας 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 αποδε-
κτή η από 06-10- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΕΧΜΕ-
ΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-12-2014, και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 
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 26-07-2001 και 
η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΪ (MEHMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA)

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4399/2020/0001548/
18-02-2021 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 αποδεκτή η από 09-10- 
2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΧΑΚΑ (πατρώνυμο) 
ΓΙΟΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2014, 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΟΥΛΙΟΥ, 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 26-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (HAKA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΟΥΣ (JONUS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (HAKA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΤΖΜΙΕ (NEXHMIE)

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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