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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.1359/2021/0003570/
27-10-2021 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 30-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΜΙΝΑ (επώνυμο) ΤΖΟΤΖΗ (πατρώνυμο) 
ΜΙΝΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2002 και 
κατοικεί στον Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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 10-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΟΤΖΗ (XOXI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΝΑ (MINA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΤΖΗ (XOXI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1311/2021/0006010/

27-10-2021 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 14-11-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛΙΟ (επώνυμο) ΦΑΣΛΙΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 
14-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΣΛΙΑΪ (FASLLIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (MARKELJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΣΛΙΑΪ (FASLLIAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1021/2021/0006324/

27-10-2021 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 25-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2006 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 19-05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.1051/2021/0005684/

27-10-2021 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 28-09-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 
06-10-2005 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (ALLKA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΑ (ALLKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑ (ARTA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.1017/2021/0003531/

27-10-2021 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 25-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 
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 
τις 29-06-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΛΤΙΝ (MALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.1029/2021/0003223/

27-10-2021 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 27-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2005 

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 29-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΡΙ (MERTIRI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΤΙΡΙ (MERTIRI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΡΕΤΑ (BURETA).

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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.848/2021/0003564/
16-11-2021 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 01-03-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΛΙ (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 17-06-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (BAKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟ (BAKO) (κύριο όνομα) 

ΡΑΖΙΓΕ (RAZIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1041/2021/0009486/

03-11-2021 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 11-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΠΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2008 
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 
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του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 19-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΠΑΝΙ (KOPANI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΠΑΝΙ (KOPANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΑΝΤΑ (ANJADA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.919/2021/0006069/

03-11-2021 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 06-10-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΚΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2009 
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, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 04-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΚΣΟΝ (ERIKSON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΟΪ (CAPOJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (GLODIANA).

Με εντολή Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

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.718/2021/0000336/04-11-2021 
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 29-10-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΒΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 03-12-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ (MANCELLI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΒΙ (EDVI).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΕΛΛΙ (MANCELLI) (κύριο 
όνομα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5601/2021/0001093/
10-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
04-06-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-05-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.9010/2021/0001803/
17-11-2021 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 03-08-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2012 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 23-07-2001 και 
κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας 
Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα) ΟΛΣΙ 

(OLSI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΕ (MANUSHAQE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9029/2021/0002284/

17-11-2021 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 
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-09-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2009 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣ (PELLUMBESH).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9030/2021/0002285/

17-11-2021 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 16-09-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 01-07-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣ (PELLUMBESH).

Με εντολή Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.40211/2021/0001776/
22-10-2021 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 12-10-2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΥΝΤΕΛ (KUNDEL) 
ΛΑΡΙΣΑ (LARYSA) ον. πατρός ΛΕΟΝΙΝΤ (LEONID), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A089119, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 21-07-1979 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

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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