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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.15295/2020/0010088/
26-04-2021 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 δεκτή η από 07-02-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-09-2006, και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 

εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
26-06-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΙ (MYRTOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΙ (MYRTOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.16003/2021/0001167/

26-04-2021 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 δεκτή η από 27-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΜΠΑΖΕΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2006, 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 τις 22-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΕΛΛΙ (BAZELLI) (κύριο όνο-

μα) ΦΛΑΤΟΝ (FLATON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΖΕΛΛΙ (BAZELLI) (κύριο 

όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(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.15808/2020/0008690/
26-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 δεκτή η από 04-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (πατρώνυμο) 
ΚΛΕΪΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2006, 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση 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 τις 17-01-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ 

(KLEIDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΣΑ (ELCA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.16001/2021/0001341/

26-04-2021 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 δεκτή η από 27-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΣΤΕΡ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-08-2010, και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 02-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΡΙΝΤΑ (JURIDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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.15682/2021/0001001/
16-03-2021 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 δεκτή η από 21-03-2017 

δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΠΕΤΡΟ (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2006, 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 τις 08-12-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (SEDA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (SEDA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15681/2021/0001002/

16-03-2021 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 δεκτή η από 21-03-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2003, 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 τις 02-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (SEDA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΤΑ (SEDA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.6436/2021/0000380/17-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
37/19-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 29-06-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΟΡΕΝΤΖΑ Όνομα ΚΛΑΡΑ Όν. πατρός 
ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ, γεν. 04-03-1953 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5765/2020/0004005/
12-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/ 2004, Α’ 217) και μετά 
το υπ’ αρ. 26/19-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 05-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΣΟΥΤΑΪ Όνομα ΚΩΣΤΑΚΗ Όν. πατρός ΤΕΚΙ, 
γεν. 01-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.8142/2021/0000273/
12-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 16/04-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 11-12-2018 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΣΙΝΣΚΑ Όνομα ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ ΜΑΓΚΝΤΑ-
ΛΕΝΑ Όν. πατρός ΡΙΣΑΡΝΤ, γεν. 28-02-1982 στην ΠΟΛΩ-
ΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.8612/2021/0000340/
17-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 26/13-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 17-12-2019 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΛΛΥ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ Όνομα ΣΟΥΖΑΝ 
ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γεν. 30-08-1966 στο 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.7290/2020/0003861/
13-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 31/17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 07-09-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΑΝΚΙΣ Όνομα ΚΗΘ Όν. πατρός ΑΡΘΟΥΡ 
ΤΟΜΠΣΟΝ, γεν. 07-11-1962 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
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.6135/2021/0000347/
19-04-2021 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 δεκτή η από 07-02-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΠΑΣΙΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2011, 
και κατοικεί στον Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 
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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 17-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΙΑ (PASHJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΙΑ (PASHJA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.6209/2021/0000330/

19-04-2021 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 δεκτή η από 07-07-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) 
ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2010, 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
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Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΪΛΕΝΤΑ (ENKEILEDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.6259/2021/0000327/

19-03-2021 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 δεκτή η από 18-09-2020 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΪΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2012, και κα-
τοικεί στον Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 τις 08-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΓΙΑ (DAIJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΓΙΑ (DAIJA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΕΤΑ (GRETA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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