
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 
ιθαγένειας της (επώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ (όνομα) 
ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΕΛΕΝΗ.

2 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής ιθα-
γένειας του (επώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ (όνομα) Ου-
γούρ (πατρώνυμο) Γιασάρ (μητρώνυμο) Ρεμζιέ.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

4 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 

ιθαγένειας της (επώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ (όνομα) 

ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΕΛΕΝΗ.

Με την υπό στοιχεία Φ. 209255/2020/13833/20-4-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), ύστερα 
από την, κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 Κ.Ε.Ι., γνώμη του 
Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρα-
κτικό της υπ’ αρ. 2163/22-10-2020 συνεδρίας του, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση της (επώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ (όνομα) 
ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΕΛΕΝΗ.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 
ιθαγένειας του (επώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ (όνομα) 
Ουγούρ (πατρώνυμο) Γιασάρ (μητρώνυμο) Ρεμζιέ.

Με την υπό στοιχεία Φ.218565/2020/0013791/12-4-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), ύστερα από 
την, κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ.Ε.Ι., γνώμη του 
Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρα-
κτικό της υπ’ αρ. 2163/22-10-2020 συνεδρίας του, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ (όνομα) 
Ουγούρ (πατρώνυμο) Γιασάρ (μητρώνυμο) Ρεμζιέ, περί χο-
ρήγησης άδειας προς αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.3755/2021/0000377/20-04-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 8/31-05-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 25-02-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΤΑΦΑ Όνομα ΚΟΥΝΤΡΕΤ Όν. πατρός 
ΤΖΕΜΙΛ, γεν. 13-12-1961 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

H Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.4250/2021/0000428/10-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται δεκτή η από 21-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΓΚΟΣ (ROGO) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(VANGJEL) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοι-
χεία A447472, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 16-03-1990
και κατοικεί στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2872/2020/0000810/15-04-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται δεκτή η από 24-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΒΡΟΥΣΑΪ (VRUSHAJ) ΘΑΝΑΣ (THANAS) 
ον. πατρός ΓΙΟΡΓΚΙ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A477657, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 16-04-1966 και κατοικεί 
στον Δήμο Ιεράπετρας.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.8882/2020/0004349/29-04-2021 
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 συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
14-12-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΙΧΑΪ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 04-05-2008, 
και κατοικεί στον Δήμο Χερσονήσου, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 16-07-2001 και η μητέρα του κατέχει Δελτίο 
Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΚΑ (GHEORGHICA) (κύριο 

όνομα) ΜΙΧΑΪ (MIHAI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΝΕΒΑ (TANEVA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8881/2020/0004403/29-04-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
14-12-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (όνομα) ΛΟΥΣΙΑΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 08-02-2002, 
και κατοικεί στον Δήμο Χερσονήσου, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7990/ 
27-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8886/2020/0004429/29-04-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
17-12-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΖΥΡΗ (όνομα) ΑΛΕΞ (πατρώνυμο) 
ΜΙΤΑΤ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 07-04-1999, και κα-
τοικεί στον Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/
12091/15-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.8890/2021/0000488/29-04-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
29-12-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΑΜΑ (πατρώνυμο) 
ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-2005, και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/12102/ 
15-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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