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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4566/2021/0007872/
11-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 12-02-
2021 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΖΙΤΩΡΗΣ (όνομα) ΜΑΡΣΕ-
ΛΟ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 06-03-1972, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας από 04-10-1972 με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 3 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7803/2021/0000551/
06-10-2021 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 15-09-2021 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 24-07-1992, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7802/2021/0000496/
06-10-2021 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 18-08-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ (όνομα) ΣΕΒΑΣΤΗ (πατρώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11- 2019, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4211/2021/0002244/
11-10-2021 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 23-02-2021 
αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΝΟΥΡΜΙ- ΧΑΪΔΑΛΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(πατρώνυμο) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, που γεννήθηκε στην ΦΙΝ-
ΛΑΝΔΙΑ την 11-07-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4218/2021/0002516/
11-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυ-
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 24-03-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2018, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4542/2021/0008331/
06-10-2021 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 13-05-2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΛΑΛΑΚΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4678/2021/0008079/
06-10-2021 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 11-07-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΒΕΛΙΟΥ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΟΛ-
ΓΚΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 15-01-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4535/2021/0007799/
06-10-2021 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 26-06-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΟΣ (όνομα) ΜΑΡΤΙΝ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
την 24-02-1983, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης του εδάφιου α΄ του άρθρου 
1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2960/2021/0000344/
07-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 24-02-2021 
αίτημα του (επώνυμο) ΔΟΥΓΙΑΜΑΣ (όνομα) ΜΑΡΤΙΝ 
ΚΡΙΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 20-08-1969, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
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.18255/2021/0003240/
07-10-2021 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 08-02- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΟΠΙ (πατρώνυμο) ΛΟ-
ΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
20-06-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΠΙ (ROPI) (κύριο όνομα) ΛΟ-

ΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΠΙ (ROPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.17064/2021/0005739/

05-10-2021 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 21-09- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ (πατρώνυμο) 
ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 τις 01-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ (KASTRIOTI) (κύριο 

όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ (COLLAKU) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΝΙΛΑ (JONILA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18231/2021/0003014/07-

10-2021 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 08-02- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
15-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΛΛΑΡΙ (BANUSHLLARI) 

(κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΛΛΑΡΙ (BANUSHLLARI) 

(κύριο όνομα) ΝΕΡΒΙΛΑ (NERVILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18270/2021/0003639/

07-10-2021 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 09-02- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
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 14-04-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (KAMAMI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (KAMAMI) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΒΝΤΙΓΕ (LAVDIJE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18220/2021/0003012/

07-10-2021 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 06-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-08-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 τις 09-12-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.18213/2021/0004007/07-

10-2021 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 06-02- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΥΖΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 06-05-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (MUSTA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΖΝΤΙ (RRUZHDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (MUSTA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.17714/2021/0001996/07-

10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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 30-11- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΟ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση 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 12-05-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΦΡΕΝΤΙ (FREDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΕΛΒΑΝΑ (ELVANA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.18252/2021/0003259/

07-10-2021 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 08-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΕΑΤΑ (επώνυμο) ΡΟΠΙ (πατρώνυμο) ΛΟ-
ΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
20-06-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΠΙ (ROPI) (κύριο όνομα) ΛΟ-

ΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΠΙ (ROPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Β΄ Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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