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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1054

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
Με την υπό στοιχεία Φ.6994/2019/0002062/23-02-2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτό το από
16-04-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΑΦΙΤΗ (όνομα) ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΠΗΤΕΡ ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 07-09-1989,

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9086/2019/0002731/02-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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 02-09-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 07-11-2000 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (ISAKU) (κύριο όνομα)
ΧΑΛΙΛ (HALIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (ISAKU) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9312/2020/0000028/
02-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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
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της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ
(επώνυμο) ΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2005 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 24-04-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΙ (JANI) (κύριο όνομα)
ΑΝΔΡΕΑ (ΑNDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΙ (JANI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΕΛΑ (MARELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9817/2021/0000377/02-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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 16-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο)
ΚΑΡΑΣΑΛΗ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2010 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
11-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΑΛΗ (KARASALI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ΑLBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΑΛΗ (KARASALI) (κύριο
όνομα) ΕΒΙΣΑ (EVISA).
Με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.8831/2019/0001207/01-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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
11-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
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με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΛΙ
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-12-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 30-06-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΛΙ (MERTELI) (κύριο όνομα)
ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΛΙ (MYRTELI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9264/2019/0003550/01-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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
05-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-08-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 19-03-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (ΑLBAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΝΕΒΡΙΓΙΕ (NEVRIJE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.8972/2019/0002137/01-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας,
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 20-06-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (επώνυμο)
ΝΤΕΡΣΤΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ,
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 30-06-2018,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/648/28-01-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9353/2020/0000260/01-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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 28-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΒΙΣ (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-08-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 26-03-2004 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (SEDA) (κύριο όνομα) ΝΕΣΤΙ
(NESTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (SEDA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΙΟΛΑ (ΑDRIOLA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9610/2020/0002512/01-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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
07-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-05-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 01-04-2002 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ΑLLIU) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΙΟΥ (ΑLLIU) (κύριο όνομα)
ΦΛΛΑΖΑ (FLLAZA).
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Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2021 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΤΖΕΝΣΙΟ
(επώνυμο) ΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο
ΡΟΔΟΥ, 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
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 245/21-01-2021
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την υπό στοιχεία Φ.9835/2021/0000483/02-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας 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
01-03-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΟΣ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-09-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 04-07-2002 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ΑLFRED).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΚΙΑΪ (KEQAJ) (κύριο όνομα)
ΣΕΪΝΟΡΕ (SHEJNORE).

Με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την υπό στοιχεία Φ.9827/2021/0000441/02-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.3572/2021/0000030/10-022021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε
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σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),
γίνεται δεκτό το από 13-02-2020 αίτημα του (επώνυμο)
ΤΡΑΝΤΑΣ (όνομα) ΘΩΜΑΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την
15-11-1968, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης του εδαφίου α’ του άρθρου 14
του α.ν. 1856.
Με εντολή Γενικής Διευθύντριας Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1.- Με την υπό στοιχεία Φ. 10864/2020/0002604/2502-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται
δεκτό το από 20-10-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΤΑΤΣΗΣ
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-02-1990, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.
2.- Με την υπό στοιχεία Φ.6294/2021/0000376/25-022021 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτό το
από 15-02-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΝΙΚΑ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-01-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης του άρθρου 2 του ν. 3284/2004.
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(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την υπό στοιχεία Φ.3649/2021/0000039/01-032021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2021
δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΙΛΟΝΙΑ (όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΜΠΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-1991 και κατοικεί
στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
και έχει αποφοιτήσει την 21-07-2020 από Διοίκησης και
Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(10)
Τροποποίηση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς ΑΪΝΤΙΝΙ ΝΑΠΟΛΩΝ
του ΝΑΖΙΦ.
Με την υπό στοιχεία Φ. 10483/2021/0000335/2502-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας τροποποιείται η υπό στοιχεία
Φ. 10483/2020/0002831/02-12-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας (Β΄ 5549), περί κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) του ομογενούς
ΑΪΝΤΙΝΙ (ΑJDINI) ΝΑΠΟΛΩΝ (NAPOLON) ον. πατρός
ΝΑΖΙΦ (NAZIF) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
17/05/1987 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ως προς
το επώνυμο, από «ΑΪΝΤΙΝΙ» σε «ΑΪΝΤΙΝΗΣ».

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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