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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.1139/2021/0004858/
22-09-2021 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 05-12- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΟΣ (επώνυμο) ΘΩΜΟΛΑΡΗ (πατρώνυμο) 
ΑΛΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2003 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 08-06-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΟΛΑΡΗ (THOMOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΛΚΗ (ALQI).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΟΛΑΡΗ (THOMOLLARI) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.997/2021/0005628/
22-09-2021 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 02-03-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΛΙΛΕ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 01-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΕ (LILE) (κύριο όνομα) ΜΑΡΣΕΛ 

(MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΛΕ (LILE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.899/2021/0004044/

22-09-2021 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 08-09-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΟΡΑΛΜΠΗ (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 23-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΑΚ (VASILLAQ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.718/2021/0004051/
22-09-2021 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 21-06-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώνυμο) ΡΑΠΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-04-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΝΙ (RAPANJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΝΙ (RAPANJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΩΝΑ (ELONA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.983/2021/0005652/

22-09-2021 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 28-07-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 16-03-2006 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) (κύριο όνο-

μα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΜΕ (FLUTURIME).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.737/2021/0003053/

22-09-2021 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 14-06-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-11-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :

ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΙ (JASHARI) (κύριο όνομα) 
ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΙ (JASHARI) (κύριο όνομα) 
ΠΟΥΣΙΜΕ (PUSHIME).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

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.677/2021/0003346/
22-09-2021 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 03-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΚΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΜΙ-
ΣΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 18-02-2003 και κατέχει 
βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΑ (CUSA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΣΟΥ (MISU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΑ (CUSA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑ (MARIA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.903/2021/0004046/

22-09-2021 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 08-09-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΑΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2006 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 23-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΑΚ (BASILLAQ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.930/2021/0004894/

22-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 05-07-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 07-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνομα) 

ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΟΛΓΚΕΡΤΑ (OLGERTA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.1013/2021/0003574/

22-09-2021 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 09-03-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΑΝΟ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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, η μη-
τέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-10-2002 και η 
μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΕ (NDUE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.1018/2021/0002260/

22-09-2021 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 25-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΡΑΝΚΛΙΝ (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 11-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (MARRA) (κύριο όνομα) 
ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.1305/2021/0003231/
22-09-2021 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 03-10-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΡΝΤΙΤ (επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 31-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.2704/2021/0000634/
27-08-2021 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. 14/25-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή 
η από 21-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΟΚΟΥ όνομα ΚΟΥΪΤΙΜ όν. πατρός 
ΚΑΣΕΜ, γεν. 11-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.40347/2021/0001505/
17-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
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με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
29-06-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΛΟΝΓΚΓΟΥΕΛ (όνομα) 
ΤΖΩΡΤΖ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΖΟΝ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ στις 
11-12-1961, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(5)
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.40152/2021/0000864/
17-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27-07-2020 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΚΙΡΑΪ (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 07-10-2000 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 

ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/5941/21-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.40144/2021/0001685/
17-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
10-07-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΔΗΜΑΣ (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 29-02-2020, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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