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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.216357/2020/0009969/
02-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
05-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 05-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΝΤΡΗ Όνομα ΓΙΟΝΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΗΛΙΑΣ, γεν. 24-11-1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217448/2020/0012508/
02-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - 

A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 23-05-2019 έκθε-
ση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 23-05-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΜΑΤΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 27-04-1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

    I 

(2)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.216134/2020/0010043/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - 
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 20-03-2019 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρό-
καστρο, γίνεται δεκτή η από 14-03-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΗΣ Όν. πατρός 
ΗΛΙΑΣ, γεν. 15-03-1976 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.216143/2020/0010589/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
12-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 12-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΤΣΗ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΙ Όν. πατρός ΓΕΡΑΣ, 
γεν. 04-09-1966 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.216147/2020/0010099/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
15-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 12-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟΥ Όνομα ΕΥΔΟΞΙΑ Όν. πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ,γεν. 20-05-1983 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216149/2020/0009992/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
15-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 13-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΒΑΝΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΘΟΔΩ-
ΡΗΣ, γεν. 22-07-1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.216152/2020/0009970/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
15-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 14-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΒΑ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΩ Όν. πατρός ΧΑΡΙ-
ΔΗΜΟΣ, γεν. 15-12-1944 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

    Ι 

(3)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.216359/2020/0009645/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
06-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 06-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΡΜΑ Όνομα ΕΥΓΕΝΙΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΗΣ, γεν. 27-05-1994 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217103/2020/0011927/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - 
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 17-04-2019 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρό-
καστρο, γίνεται δεκτή η από 17-04-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΕΜΟ Όνομα ΘΟΔΩΡΗ Όν. πατρός ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 11-05-1978 στην Αλβανία, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217280/2020/0012512/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - A’ 217),
όπως ισχύουν και μετά την από 09-05-2019 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 09-05-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΙΣΤΟ Όνομα ΝΤΙΟΝΙΣ Όν. πατρός ΚΥΡΙΑ-
ΚΟ, γεν. 15-04-1998 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.217284/2020/0012499/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - 
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 09-05-2019 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
09-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΙΣΤΟ Όνομα ΒΙΛΜΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, 
γεν. 19-04-1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.217352/2020/0012502/
26-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - A’ 217),
όπως ισχύουν και μετά την από 23-05-2019 έκθεση της 
Δευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 23-05-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΜΑΚΟΥ Όνομα ΕΟΥΡΙΝΤΑ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟ, γεν. 18-07-1976 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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   (4)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.216090/2020/0010045/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217),όπως ισχύουν και μετά την από 20-03-2019 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρό-
καστρο, γίνεται δεκτή η από 20-03-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΙΤΟΣ Όνομα ΒΑΓΓΕΛΗΣ Όν. πατρός ΛΕΥ-
ΤΕΡΗΣ, γεν. 31-08-2000 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.216097/2020/0010046/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 13-03-2019 
έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αρ-
γυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 13-03-2019 αίτη-
ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΜΟΥΣΙ Όνομα ΚΡΙΣΤΑΚΗ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ, γεν. 16-04-1981 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.216100/2020/0010047/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 13-03-2019 έκ-
θεση του Γενικού

Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, γίνεται 
δεκτή η από 13-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΜΟΥΣΙ Όνομα ΛΑΜΠΡΙΝΗ Όν. πατρός 
ΑΝΤΩΝΗ, γεν. 13-08-1987 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216125/2020/0009988/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
20-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 19-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΗ Όνομα ΕΛΛΗ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, 
γεν. 21-03-1957 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.216129/2020/0009990/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-

θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
20-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 20-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΙΤΟΥ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 04-07-1982 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.216130/2020/0009991/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 20-03-2019 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρό-
καστρο, γίνεται δεκτή η από 20-03-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΙΤΟΣ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΗΣ Όν. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛΗΣ, γεν. 18-12-1974 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.216131/2020/0010000/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
05-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, γίνεται δεκτή η από 05-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΟΥΡΚΟΥ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, γεν. 07-02-1991 στην Αλβανία, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.217429/2020/0012781/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 22-05-2019 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρό-
καστρο, γίνεται δεκτή η από 22-05-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΩΛΗΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΗΣ Όν. πατρός ΜΗ-
ΤΣΟΣ, γεν. 15-02-1961 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.147759/2020/0012275/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 17-04-2019 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
17-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΖΑΝΗΣ Όνομα ΜΑΡΙΟ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, 
γεν. 06-11-1992 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.217184/2020/0011944/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004
A’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 03-04-2019 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
03-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΩΝΗ Όνομα ΦΑΤΙΟΝ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑ, γεν. 28-04-1995 στην Αλβανία, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

    Ι 

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.5067/2021/0000131/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται αποδεκτή η από 
17-02-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
10-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/1062,191-1.191,9320/
04-02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

    Ι 

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2686/2020/0001404/
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 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
14-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΓΚΟΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-06-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 15-10-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΣΤΙΝ (ΑGOSTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).

  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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009831203210004*
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