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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΙΝΙ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΤΑΣΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 07-08-2007, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2

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

3

Αρ. Φύλλου 884

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

4

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

5

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

6

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

7

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

8

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

9

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.5048/2020/0001675/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),
γίνεται δεκτό το από 24-12-2020 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΡ-

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.1875/2020/0000577/
10-02-2021 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 αποδεκτή η από
08-09-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (όνομα) ΒΙΟΝΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
19-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την
υπό στοιχεία Φ.21.1/7572/27-08-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 1882/2020/0000780/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
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κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
09-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΕΗΛ (επώνυμο) ΛΑΖΑΡΙΔΗ (πατρώνυμο) ΝΤΑΒΙΤ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
28-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/9815/13-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Τεύχος B’ 884/05.03.2021

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΜΑΝΙ
(CUMANI) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI) ον. πατρός ΤΖΕΒΑΤ (XHEVAT),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α249862, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-03-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4955/2020/0001521/
15-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΜΑΝΙ
(CUMANI) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA) ον. πατρός ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α249863, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1970 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.5053/2021/0000062/
12-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2021 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΛ
(επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ21.1/11784-1,11784/01-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.4954/2020/0001522/
15-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5055/2021/0000080/
12-02-2021 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2021 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 15-11-2007 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΟΥ (ΒYLYKU) (κύριο όνομα) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΙ (METOLLI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5056/2021/0000081/
12-02-2021 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 Ελληνικής Ιθαγέ-
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νειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
04-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-06-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-11-2007
και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΟΥ (ΒYLYKU) (κύριο όνομα) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΙ (METOLLI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5057/2021/0000082/
12-02-2021 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
04-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΓΕΝΙΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-07-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-01-2003
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΕΝΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (ΒARDHI) (κύριο όνομα)
ΓΕΝΙΟΛ (GENJOL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (ΒARDHI) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).
Με εντολή Προϊσταμένης Διεύθυνση Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5050/2020/0001687/
17-02-2021 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2020 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΤΟΡΙΛΝΤ (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑ-
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ΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2014
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 15-02-2004 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ (ΒURGU) (κύριο όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ (ΒURGU) (κύριο
όνομα) ΒΙΤΙΛΑ (VITILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5062/2021/0000092/
17-02-2021 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
08-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΣΜΑΡΑΓΔΑ (επώνυμο) ΠΛΕΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-022007 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2004 και η μητέρα
της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΣΤΙ (PLESHTI) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (DAUTLLARI) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5063/2021/0000093/
17-02-2021 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
08-02-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΠΛΕΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-06-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 01-07-2004
και η μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΣΤΙ (PLESHTI) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (DAUTLLARI) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.1888/2020/0000890/
10-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
26-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΚΑΤΑΜΙΤΖΕ
(πατρώνυμο) ΡΟΪΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10068/19-10-2020 Βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ. 174/2020/0000206/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό
το από 05-02-2015 αίτημα της (επώνυμο) ΚΙΜΟΒΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΠΟΛΩΝΙΑ την 11-02-1953, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδ.β’ του
άρθρου 14 του α.ν. 1856.
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 160/2021/0000020/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.
4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 11-02-2019
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο)
ΝΤΡΙΒΑΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2018, για την
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 184/2020/0000248/
16-02-2021 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 αποδεκτή η από 21-122020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (πατρώνυμο) ΒΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1302-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, 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
04-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (ZEQO) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΙΡ (VALMIR)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ (ZEQO) (κύριο όνομα)
ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 182/2020/0000174/
16-02-2021 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 αποδεκτή η από 06-10-2020 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία (επώνυμο) ΡΟΜΠΑΚΙΤΖΕ (όνομα) ΤΖΕΜΑΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ,
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-05-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής 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.20.4/4930/28-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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