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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31964/2020/0008899/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
(SULOTI) ΘΟΔΩΡΗΣ (THODHOR) όν. πατρός ΘΟΔΩΡΗΣ 
(THODHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A215522, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1982 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31946/2020/0009160/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΚΑ (SHAKA) 
ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) όν. πατρός ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 

υπό στοιχεία A373260, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-07-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31858/2020/0010301/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 22-10-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΚΚΑ-
ΛΟΣ (KOKALOS) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANTINOS) όν. 
πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (HARALAMPOS), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία B01507, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
01-07-1974 και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΜΟΥ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.31923/2021/0000227/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 29-10-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΑ 
(NIKOLLA) ΚΙΤΣΟ (KICO) όν. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚ (JANAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A549037, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-1947 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΥ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.31513/2021/0000049/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 03-09-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΝΟ (SHINO) 
ΒΙΟΛΕΤΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ (VIOLETA-DHIONISIA) όν. πατρός 
ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562180, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-1997 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.24410/2020/0009184/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
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νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΣΜΙ 
(KASMI ) ΟΣΚΕΟΛΑ (OSKEOLA) όν. πατρός ΡΑΜΑΖΑΝ 
(RAMAZAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A549983, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-1982 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.32001/2021/0000804/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 12-11-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΤΑΗ 
(BATAJ) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA) όν. πατρός ΝΤΡΕΚΟ (NDREKO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A387256, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1962 και κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥ-
ΦΑΔΑΣ.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.26802/2020/0009239/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIRI) ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTI) όν. 
πατρός ΑΝΕΣΤ (ANEST), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A368790, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-08-1997 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.29244/2021/0000038/
05-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 
23-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΕΞΗ (MEKSI) ΜΑΡΚΕΛΑ (MARKELA) όν. πατρός 
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562643, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-1998 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διευθύντριας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 
Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.10746/2021/0000476/
03-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΑΛ-
ΛΑΣ (DALLA) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDA) όν. πατρός ΜΠΕΚΙΜ 
(BEKIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-

γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A291541, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1981 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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.1791/2021/0000023/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
23-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΜΕ (όνομα) ΒΟΥΛΝΕΤ 
(πατρώνυμο) ΣΕΜΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20- 03-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11800 
/15-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2046/2021/0000098/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
05-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΕ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
12606/28-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

Με εντολή 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2047/2020/0000101/
25-02-2021 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 05-02-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝ-ΛΑΟΥΡΕΝΤΣΙΟΥ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΕ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
την 08-08-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12610/28-11-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενής αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1699/2021/0000072/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΗΜΑ (DHIMA) 
ΟΛΓΑ (OLLGA) όν. πατρός ΖΗΣΟΣ (ZISO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A273441, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-01-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ.

Με εντολή 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(6)
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.20/2021/0000020/22-02-2021 
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 23-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΚΑΣΟ (πατρώνυμο) ΣΟΤΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2012, και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-12-2002 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΟ (KASO) (κύριο όνομα) ΣΟΤΙΡ 

(SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΟ (KASO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΑΝΑ (DRIANA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.25/2021/0000025/23-02-2021 

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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώ-
νυμο) ΧΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA)
3. Με την υπό στοιχεία Φ.38/2021/0000038/23-02-2021 

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 31-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΑΛ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2011 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-01-2003 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.40/2021/0000040/23-02-2021 
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 27-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ 
(επώνυμο) ΧΙΝΤΕΡΣΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2006, και κατοικεί στον 
Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-08-2002 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΕΡΣΑ (HIDERSHA) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΕΡΣΑ (HIDERSHA) (κύριο 

όνομα) ΙΝΓΚΡΙΝΤΑ (INGRIDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.41/2021/0000041/23-02-2021 

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 03-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2007, και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 11-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΝΙ (PERGJINI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΝΙ (PERGJINI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΒΕ (DAVE).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.80/2021/0000080/19-02-2021 

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 11-07-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ 
(επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2006, και κατοικεί στον 
Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ (KAPXHIU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΤΖΙΟΥ (KAPXHIU) (κύριο 

όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.99/2021/0000099/23-02-2021 

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 26-09-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΕΧΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2006, και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2004 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) 

ΜΕΧΙΛ (MEHILL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνο-

μα) ΠΑΛΙΝΕ (PALINE).

Με εντολή 
Προϊσταμένης Γενικής Διευθύντριας Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
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