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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

    1. Με την υπό στοιχεία Φ. 1679/2021/0000073/
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 19-
10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-2013
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 01-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (ΒERISHA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (ΒERISHA) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1680/2020/0000581/

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
19-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΣΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-10-2012 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 25-04-2003
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΑΝΤΑ (SUADA)

  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 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.9756/2021/0000005/
18-02-2021 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-01-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ (επώνυμο) ΣΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-12-2011 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-06-2004 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΛΑ (SYLA) (κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ 

(JORGO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΛΑ (SYLA) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΖΑΜΠΕΤΑ (ELIZABETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9757/2021/0000006/

18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Γραμματείας 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 
04-01-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ-ΜΑΡΚΟΣ (επώνυμο) ΣΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-03-2013 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, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-06-
2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΛΑ (SYLA) (κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ 

(JORGO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΛΑ (SYLA) (κύριο όνομα) ΕΛΙ-

ΖΑΜΠΕΤΑ (ELIZABETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9759/2021/0000416/

18-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004  - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-01-2021
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕ-
ΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-01-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 υπ’ αρ. 7987/
07-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.726/2020/0000305/
11-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 4/15-07- 2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 
06-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός ΧΑΚΙ, 
γεν. 20-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.965/2020/0000261/11-02-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 4/15-07-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 29-06-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΜΠΙ Όνομα ΡΙΓΚΕΡΣΑ Όν. πατρός ΑΓΚΡΟΝ, 
γεν. 30-10-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5417/2021/0000075/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε 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 28-01-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 09-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (CAKA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ΑLBERT).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (CAKA) (κύριο όνομα) 
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5405/2021/0000009/
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
31-12-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΙΜΕΤΕ (επώνυμο) ΚΑΪΟ (πατρώνυμο) 
ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 03-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΪΟ (KAJO) (κύριο όνομα) ΑΦΡΙΜ 

(ΑFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΪΟ (KAJO) (κύριο όνομα) ΣΟΥ-

ΕΛΑ (SUELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5394/2021/0000160/

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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-
12-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) ΚΑΪΟ (πατρώνυμο) 
ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 03-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΪΟ (KAJO) (κύριο όνομα) ΑΦΡΙΜ 

(ΑFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΪΟ (KAJO) (κύριο όνομα) ΣΟΥ-

ΕΛΑ (SUELA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5369/2020/0002617/

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 10-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-03-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 18-09-2001 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5338/2020/0002359/

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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
06-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΛΑ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΒΙΓΚΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-06-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-
10-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (SEFERASI) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΓΚΑΝ (VIGAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (SEFERASI) (κύριο 

όνομα) ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5337/2020/0002358/

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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
06-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΙΟΡΝΤΙ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΒΙΓΚΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-10-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 
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 
15-10-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (SEFERASI) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΓΚΑΝ (VIGAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΑΣΙ (SEFERASI) (κύριο 

όνομα) ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10802 Τεύχος B’ 905/09.03.2021

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.1004/2020/0000356/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 04-10-2019 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑ 
(όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7437/30-09-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1045/2020/0000365/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2020 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-
1999 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3219/25-06-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1048/2020/0000367/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 17-09-2020 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΕΡΝΤΑΝΙ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (πατρώνυμο) ΛΕ-
ΟΝΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-07-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4523/03-09-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1053/2020/0000369/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2020
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΑΛΛΑ (όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΕΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4584/24-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

      Με την υπό στοιχεία Φ. 1056/2020/0000337/16-02-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 09-11-2020
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (πατρώνυμο) ΛΕ-
ΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 11-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (ΒARCI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (ΒARCI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   

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