
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 Με την υπό στοιχεία Φ.8416/2018/0005325/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 25-09-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-
2009 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-09-2001

και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ (ΑVDULAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ (ΑVDULAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΤΙΟΝΑ (ΕΤΙΟΝΑ).

Με την υπό στοιχεία Φ.8663/2019/0000332/24-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 07-02-2019
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (πατρώνυμο) ΦΑ-
ΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2012
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (SHARKA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (SHARKA) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

Με την υπό στοιχεία Φ.9688/2020/0003402/24-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 06-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΤΟΥΝ (επώνυ-
μο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6421/23-09-2020 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊσταμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.8762/2019/0000759/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 13-3-2019
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-05-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 14-01-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΥΛ (ΒARDHUL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

IPENA (IRENA).

Με την υπό στοιχεία Φ.8790/2019/0000880/22-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004  - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ ΔΑΝΑΗ (επώνυμο) 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΡΕΤΖΕΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-01-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΓΕΝΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (KUCUKU) (κύριο 

όνομα) ΡΕΤΖΕΠ (REXHEP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΑΪ (RUSTEMAJ) (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με την υπό στοιχεία Φ.9259/2019/0003536/22-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 04-12-2019
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΪΛΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΩ, 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-05-2002 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΙ (ΒLENDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELIONA).

Με την υπό στοιχεία Φ.9710/2020/0003643/24-2-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004  - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΜΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-9-2006
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 01-11-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΜΑ (DAMA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ΑLBAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΜΑ (DAMA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΝΤΑ (ΑLDA).

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.8806/2019/0001084/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/ 
2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2019
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΤΑΣΙ (πατρώνυμο) 
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ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5268/06-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.4039/2020/0000099/22-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2020 δήλωση  - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 10422/13-12-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.9733/2020/0003958/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΙΖΑΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8194/17-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.7767/2020/0004024/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-12-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙΕΛ (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8222/23-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.9739/2020/0003971/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πα-
τρώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 8191/17-11-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.9736/2021/0000446/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2020 δήλωση  - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΛΤΣΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΥΜΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-12-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4612/01-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπό στοιχεία Φ.9735/2020/0003963/24-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2020 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΛΛΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7989/17-11-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊσταμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  
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    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.4599/2020/0002313/16-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-09-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΕΝΑΪ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-1999 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6631/20-08-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
    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.5349/2020/0002486/22-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 26-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΛΕΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-10-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΑΪ (ZENUNAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΕΑΝΤ (KLEAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΑΪ (ZENUNAJ) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.5366/2020/0002582/22-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 06-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΕΛΙΚΟ (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΙ (πατρώνυμο) ΣΑΪ-
ΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2012 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 31-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΙ (OSMENI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΙ (OSMENI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

Με την υπό στοιχεία Φ.5392/2020/0002798/22-2-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 14-12-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΣΙΓΚΛΙΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 25-12-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ΑRTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   

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