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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2133/2020/0001303/
04-06-2021 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. 11/23-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
30-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΑΓΚΑΡΙΤΣΑ Όνομα ΑΡΜΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 06-10-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2154/2020/0001246/
07-06-2021 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. 11/23-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
31-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΜΙ Όνομα ΤΟΜΟΡ Όν. πατρός ΜΠΑΣΡΙ, 
γεν. 12-09-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2763/2020/0000769/
04-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ’ αρ. 11/23-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή 
η από 20-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΜΠΑΚΟΥ Όνομα ΝΙΚΕ Όν. πατρός ΡΕΤΖΕΠ, 
γεν. 05-10-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2867/2020/0000563/
04-06-2021 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. 14/10-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
12-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΤΣΟ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΪΖΕΤ, γεν. 05-07-1958 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3870/2021/0002350/
21-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 09-09-2011 αίτημα του 
(επώνυμο) ΡΟΥΝΤΙΓΚΕΡ (όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώ-
νυμο) ΧΟΥΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
18-08-1980, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3617/2021/0001387/
28-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 14-07-2020 
αίτημα (υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 15-09-2020) 
του (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (όνομα) ΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΪΡ, 
που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 05-05-1980, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την περ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 
καθώς και της ιθαγένειας των ανηλίκων τέκνων του: 
α) (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (κύριο όνομα) ΣΙΡΑ ΜΠΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙ, γεν. στις 20/05/2015 στην Ισπανία και 
β) (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (κύριο όνομα) ΕΜΜΑ ΡΟΟΥΖ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙ, γεν. στις 20/05/2015 στην Ισπανία, με 
νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
3284/2004 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το την παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3621/2021/0001402/
28-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 14-07-2020 
αίτημα (υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 15-09-2020 ) 
του (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (όνομα) ΣΑΗ-ΓΙΕΟΣΟΥΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΑΪΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 14-11- 1977, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την περ. 1 του άρθρου 1του ν.δ. 3370/1955 

καθώς και της ιθαγένειας των ανηλίκων τέκνων του 
α) (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (κύριο όνομ) ΝΤΑΝ (πατρώνυμο) 
ΣΑΗ-ΓΙΕΟΣΟΥΑ, γεν. στις 05/11/2013 στο Ισραήλ και 
β) (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (κύριο όνομα) ΝΑΝΤΑΒ (πατρώ-
νυμο) ΣΑΗ-ΓΙΕΟΣΟΥΑ, γεν. στις 14/08/2016 στο Ισραήλ 
με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3624/2021/0004984/
28-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Δ/νσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 14-07-2020 
αίτημα (που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 15-09-
2020) του (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (όνομα) ΙΤΣΧΑΚ (πατρώνυ-
μο) ΜΑΪΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 25-07-1975, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την περ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955, 
καθώς και της ιθαγένειας των ανηλίκων τέκνων: του 
α) (επώνυμο) ΠΙΝΤΩ (κύριο όνομα) ΓΚΙΛΙ (πατρώνυμο) 
ΙΤΣΧΑΚ, γεν. 17/12/2005 στο Ισραήλ και β) (επώνυμο) 
ΠΙΝΤΩ (κύριο όνομα) ΝΙΒ (πατρώνυμο) ΙΤΣΧΑΚ, γεν. στις 
17/12/2005 στο Ισραήλ με νομική βάση κτήσης την παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.37202/2020/0001329/
25-05-2021 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. 19/17-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 19-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΚΑ Όνομα ΦΕΣΤΙΜ Όν. πατρός ΣΕΡΙΦ, 
γεν. 01-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(7)
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.40322/2021/0001048/ 
18-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης 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 07-04-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυ-
μο) ΣΙΜΟΝΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΙΑ-
ΛΕΙΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/2755 / 13- 05-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.40326/2021/0001084/ 
18-06-2021 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 27-05-2021 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΝΤΥΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/5160/01-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.40297/2021/0000477/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 11-03-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΟΣΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΟΣΜΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 υπό στοιχεία Φ.53.1/8908/
08-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(8)
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.40307/2021/0000767/18-06-2021 
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 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 06-04- 2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΙΤΣΟΥΛ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 
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 16-01-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΤΣΟΥΛ (MITUL) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΪ (ANDREI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΣΚΑ (ROSCA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΕΝΑ (ELENA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(9)
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.18266/2021/0000259/
15-06-2021 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 16-10-2019 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΣΟΥΦ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 6041/ 07-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(10)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18061/2021/0000266/
15-06-2021 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 δεκτή η από 22-01-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΩΡΓΚΗ (JORGJI) 
ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (VASILLAQ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A467533, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-08-1987 και κατοικεί στον Δήμο Κεντρικής Κέρ-
κυρας και Διαποντίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18287/2021/0000260/
15-06-2021 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 δεκτή η από 18-11-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΕΣΚΟΣ 
(BELESHKO) ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO) ον. πατρός ΛΟΥΑΝ 
(LUAN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A468530, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-1984 και κατοικεί στον Δήμο 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
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.18187/2021/0000366/15-
06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 10-06-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-05-2004 και κατοικεί στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο όνο-

μα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18370/2020/0000301/

15-06-2021 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 26-02- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΚΟΛΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων, 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 07-11-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΖΙΟΥ (KOLZIU) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝΙΝ (TONIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΖΙΟΥ (KOLZIU) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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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