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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.44980/2021/0000857/
27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 25-10-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΑΜΑ (RAMA) 
ΑΛΙΟΝΑ (ALIONA) ον. πατρός ΦΕΡΑΤ (FERAT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A557443, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-11-1979 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.46971/2020/0011315/
27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010  
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΕΡΑΧΟΣ 
(XHERAHU) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA) ον. πατρός ΑΛΕΚΟ 
(ALEKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A371459, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-1993 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.50576/2020/0012630/
27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 17-07-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΟΥΚΑ 
(LLUKA) ΚΩΣΤΑ (KOSTA) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A449907, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-02-1960 και κατοικεί στον Δήμο ΦΥΛΗΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.50468/2020/0011419/
27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΕΦΤΟΥ 
(DHEFTO) ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A375767, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΖΩ-
ΓΡΑΦΟΥ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.51834/2020/0009141/
27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 24-06-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΤΣΑΛΗΣ 
(GJICALI) ΑΓΓΕΛΟΣ (ANGJELLO) ον. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
(QIRJAKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
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Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A421848, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-1997 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.52138/2020/0015315/
28-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται δεκτό το από 14-10-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΡΙΜΑ (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΑΚΩΒΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-1961, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή της στον Δήμο Αιγάλεω.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1493/2021/0000286/ΑΚ/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 09-05-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΛΑΤΙΦ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝ (πατρώνυμο) ΑΝΟΥΑΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 28-12-1975, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(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.2786/2021/0000649/ΑΚ/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 25-02-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (επώ-
νυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 08-07- 2005 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 766/19-02-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
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.1693/2021/0000064/
31-05-2021 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 25-01- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΒΑΓΓΕΛΙ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 28-08-2006 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1694/2021/0000082/

31-05-2021 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 01-02- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
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ληνικής 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 12-11-2002 και η μητέρα του κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ (BENGASI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1699/2021/0000193/

31-05-2021 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 17-03- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΛΙ (επώνυμο) ΚΑΛΑΒΑΤΣΕ (πατρώνυμο) 
ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 14-11-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΒΑΤΣΕ (KALAVACE) (κύριο 

όνομα) ΓΕΤΜΙΡ (JETMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΒΑΤΣΕ (KALAVACE) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΛΝΤΑ (ARILDA).

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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.1695/2021/0000104/
02-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-02-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΤΖΙ (επώ-
νυμο) ΙΣΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 395/28-01-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1701/2021/0000207/
02-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-03-2021 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2005 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
16-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 931/10-03-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην υπό στοιχεία Φ.2784/ΑΚ2021/0000346/15-04-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1804), στη σελίδα 
21215, στην πρώτη στήλη και στον εικοστό τρίτο στίχο 
εκ των κάτω διορθώνεται η εκδότρια της απόφασης:

από το λανθασμένο :
«Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου 

Αιγαίου»,
στο ορθό:
«Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας».
Στο ίδιο ΦΕΚ, στην ίδια σελίδα στην ίδια στήλη πάνω 

από τον δωδέκατο στίχο προστίθεται η φράση «Με εντο-
λή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου) 

Ι

(8)
     Στην υπό στοιχεία Φ.1622/ΑΚ2020/0000190/18-01-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 438) 

1) Στη σελίδα 4110, στην πρώτη στήλη και στους στί-
χους εννέα και δέκα από την αρχή, διορθωνεται:

το λανθασμένο:
«Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου 

Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών», 
στο ορθό :
«Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών».
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2) Στην ίδια σελίδα, στην ίδια στήλη και μεταξύ των 
στίχων 21 και 22, προστίθεται στίχος ως εξής:

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας».

3) Στην ίδια σελίδα, στην ίδια στήλη και στον στίχο 22 
εκ των άνω διορθώνεται:

το λανθασμένο:

«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αι-

γαίου» .

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου)   
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