
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

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

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1429/2020/0000985/ΑΚ/
16-02-2021 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 
11-03-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 

με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΣΕ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΟΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-07-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-02-2006 και η μητέρα της κατέχει ειδικό 
δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΣΕ (PRENCE) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΒΑΝ (JOVAN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΔΙΣΤΕ (KORDHISHTE) (κύριο 

όνομα) ΣΥΕΛΑ (SYELA)

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(2)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1735/2020/0001107/ΑΚ/
16-02-2021 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 
07-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-12-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑ-
ΜΟΥ, 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 
18-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
αορίστου διαρκείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) 

ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA)

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 1663/2020/0000696/
22-02-2021 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 
15-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙΝΤ (επώνυμο) ΤΑΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-09-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 09-07-2003 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΛΑ (TALA) (κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ 

(SERVET)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΛΑ (TALA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE)
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1662/2021/0000085/

22-02-2021 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 
15-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΤΑΛΑ (πατρώνυμο) 
ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 09-07-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΛΑ (TALA) (κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ 

(SERVET)

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΛΑ (TALA) (κύριο όνομα) 
ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE)

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι 

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.2732/2021/0000106/ΑΚ/
17-02-2021 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-08-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΗ (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΒΟΥΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-11-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 
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 
01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο όνο-

μα) ΒΟΥΛΝΕΤ (VULLNET)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΜΠΙΓΕ (RUBIJE).

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1713/2020/0001008/ΑΚ/
16-02-2021 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 
30-06-2020 Δήλωση - Αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
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04-03-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, 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 01-07-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ΑLIAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ΑLIAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΙΜΕ (SELIME)

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(6)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.8771/2019/0000776/
22-02-2021 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΑΝΤΡΙ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-06-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-12-2002
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

μα) ΝΑΪΜ (NAIM)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΖΙΜΕ (GEZIME)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8808/2019/0001086/

22-02-2021 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (επώνυμο) ΤΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-01-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, 

η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-07-2002 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διαρκείας.

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

(SOKOL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9058/2019/0002651/

22-02-2021 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
08-08-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΙ (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-02-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 01-05-2003 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (MANDRI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAJMIR)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (MANDRI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9742/2020/0004013/

22-02-2021 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 
23-12-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΓΚΕΡΣΑ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-05-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 29-10-2007 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΜΕΝΤ (KLEMENT)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΕΜΕΛΙΝΤΑ (EMELINDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9752/2020/0004043/

22-02-2021 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-12-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΜΠΕΚΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΚΙ 
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(πατρώνυμο) ΓΚΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-01-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 01-06-2002 και η μητέρα 
της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΚΙ (HASANKI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΝΙ (GANI)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΛΛΑΡΙ (ΒEQIRLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (ΑDELA).

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.9762/2021/0000120/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 14-01-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8193/17-11-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9763/2021/0000146/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 15-01-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 

(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 24-05-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9202/28-12-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9764/2021/0000147/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 15-01-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΣΑΛ (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 8895/14-12-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9769/2021/0000164/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 18-01-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΤΙΦΙ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 9092/22-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

     Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

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