
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία  
Φ.103784/2020/0012984/19-05-2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2462).

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία  
Φ.215499/2020/0005510/10-09-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4347).

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία  
Φ.214234/2020/0005428/27-08-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4162).

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.24053/2021/0000333/24-05-2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2713).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.5925/2020/0001443/
11-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217) και μετά το υπ’ αρ. 7/18-06-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 30-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΓΚΒΑΡΑΜΑΝΤΖΕ Όνομα: ΝΙΝΑ Όν. πατρός: 
ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 08-01-1953 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4211/2020/0002877/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217)και μετά το υπ’ αρ. 13/03-09-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 21-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΠΡΙΠΟΥΤΕΝΚΟ Όνομα: ΡΑΪΣΑ Όν. πατρός: 
ΛΕΩΝΙΝΤ, γεν. 18-05-1968 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.4190/2021/0000223/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217)και μετά το υπ’αρ. 10/16-07-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 13-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΠΙΕΤΡΙ Όνομα: ΠΕΤΡΙΤ Όν. πατρός: ΛΕΣ, γεν. 
23-03-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4171/2020/0003068/
08-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 9/07-07-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 06-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΠΡΕΝΤΙ Όνομα: ΕΡΝΕΣΤ Όν. πατρός: ΒΙΚΤΩΡ, 
γεν. 14-02-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4313/2021/0000216/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 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 Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 25-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΒΑΣΚΟ Όνομα: ΝΙΚΟ Όν. πατρός: ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 08-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3801/2020/0003169/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 17/29-10-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΣΟΥΛΑΪ Όνομα: ΙΛΙΡ Όν. πατρός: ΑΜΠΝΤΙ, 
γεν. 20-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3779/2020/0003174/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -

Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 11/10-07-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 25-05-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΛΟΥΛΙ Όνομα: ΤΖΕΒΑΤ Όν. πατρός: ΖΙΓΙΑ, 
γεν. 23-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.4170/2020/0003183/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217) και μετά το υπ’ αρ. 9/07-07-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 06-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΠΡΕΝΤΙ Όνομα: ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός: 
ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 11-08-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.3999/2021/0000147/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217)και μετά το υπ’ αρ. 17/21-10-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 20-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΜΑΡΖΑ Όνομα: ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός: ΝΤΜΙΤΡΙΪ, 
γεν. 02-08-1986 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.3798/2020/0003164/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217)και μετά το υπ’ αρ. 11/10-07-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΣΟΛΟΜΙΙΤΣΟΥΚ Όνομα: ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός: 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 20-09-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.3868/2021/0000339/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 16/18-10-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 11-07-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο: ΜΕΤΑ Όνομα: ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός: ΓΙΟΝΟΥΖ,
γεν. 21-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)

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.1750/2021/0000641/ΑΚ/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2020
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΣΙΝΤ (επώνυμο) ΑΛΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5536/23-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.4420/2021/0000623/
31-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 -
Α’  217)και μετά το υπ’ αρ. 18/20-01-2021 πρακτικό της Β’ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας γίνεται δεκτή η από 10-05-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΑ Όνομα: ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΕΡ-
ΝΑΝΤΕΤΑ Όν. πατρός: ΓΙΑΝΟΥΣ, γεν. 11-02-1976 στην 
ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(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.5586/2021/0000754/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-04-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΧΙΝΤ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΟΪΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-09-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
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 
28-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΪΑΡΤ (GOJART).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5585/2021/0000753/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-04-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΠΡΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΟΪΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-02-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
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 
28-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΪΑΡΤ (GOJART).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5584/2021/0000630/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,  
που εκδόθηκε 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-04-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕ (πα-
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τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-02-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, 
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 
24-01-2006 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕ (DEDE) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (ΑGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕ (DEDE) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5575/2021/0000752/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,  
που εκδόθηκε 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
13-04-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΟ (επώνυμο) ΑΖΟΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-05-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΥΡΟΥ, 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 27-03-2003 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΟΤΙ (ΑZOTI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΜ (ΒLERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΟΤΙ (ΑZOTI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΑΝΤΑ (LORANDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5499/2021/0000854/
16-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,  
που εκδόθηκε 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ (επώνυμο) ΧΑΜΖΟΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-07-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΟΛΛΑΡΙ (HAMZOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΚΑΣΕΜ (KASEM).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΟΛΛΑΡΙ (HAMZOLLARI) 
(κύριο όνομα) ΤΖΟΥΒΑΝΑ (XHUVANA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
     Στην υπό στοιχεία Φ.103784/2020/0012984/

19-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2462) 
ως προς το ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ διορθώνεται:

από το λανθασμένο: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
στο ορθό: «ΓΙΩΡΓΗ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας).

Ι

(7)
      Στην υπό στοιχεία Φ.215499/2020/0005510/

10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 4347) ως προς το κύριο όνομα, διορθώνεται:

από το λανθασμένο: «ΝΙΚΟΣ», 
στο ορθό: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας).

Ι

(8)
     Στην υπό στοιχεία Φ.214234/2020/0005428/

27-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 4162) ως προς το φύλο, διορθώνεται:

από το λανθασμένο: «του ομογενούς αλλοδαπού», 
στο ορθό: «της ομογενούς αλλοδαπής». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας).

Ι

(9)
     Στην υπό στοιχεία 24053/2021/0000333/24-05-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2713) στη σελίδα 
35876, στην Α΄ στήλη διορθώνεται το κύριο όνομα:

από το εσφαλμένο: «ΜΑΡΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑ»
στο ορθό: «ΜΑΡΙΑ - ΕΜΙΛΙΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).     
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