
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2018/00000374/ 
27-08-2018 απόφασης απόκτησης ελληνικής 
ιθαγένειας της (επων) ΤΣΙΦΛΙΚΟΥ (ον) ΑΝΔΡΙΑΝ 
(πατρ) ΙΛΙΡΓΙΑΝ.

4 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

6 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.50246/2020/0009178/
18-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 29-05-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) 
ΝΤΙΝΟΣ (NDINA) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A421916, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-05-1962 και κατοικεί στον Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.50295/2020/0014554/
18-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 05-06-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
(QIRICI) ΠΑΝΤΗΣ (PANDI) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A496009, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-04-1991 και κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.50493/2020/0011927/
18-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 03-07-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΤΣΑ 
(MICA) ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ (ARISTULLA) ον. πατρός ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
(ODHISEA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A496132, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-1993 και κατοικεί στον 
Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.50313/2021/0002766/
18-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 05-06-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΑΛΙΑΝΗΣ 
(DALΙANI) ΗΡΑΚΛΗΣ (IRAKLI) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(DHIMITER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A461083, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-02-1979 και κατοικεί στον 
Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
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.1765/2021/0000435/ΑΚ/
18-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 18-02-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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 06-11-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (DAUTLLARI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (DAUTLLARI) 

(κύριο όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2018/00000374/ 

27-08-2018 απόφασης απόκτησης ελληνικής 

ιθαγένειας της (επων) ΤΣΙΦΛΙΚΟΥ (ον) ΑΝΔΡΙΑΝ 

(πατρ) ΙΛΙΡΓΙΑΝ.

Με την υπό στοιχεία Φ.5763/2021/0000448/23/04/2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται η 
υπό στοιχεία Φ.5763/2018/0000374/27-08-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β΄ 4258), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
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) του 
ανήλικου CIFLIKU (ΤΣΙΦΛΙΚΟΥ) ANDRIANA (ΑΝΔΡΙΑΝΑ) 
του ILIRJAN (ΙΛΙΡΓΙΑΝ), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, ως προς το 
πατρώνυμο από ΙΛΙΡΓΙΑΝ σε ΙΛΙΡΙΑΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7354/2021/0000119/
11-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 02-10-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΑΒΟ (CAVO) 
ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT) όν. πατρός ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A481080, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-05-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7112/2020/0002863/
11-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-11-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΙΛΑ (HILA) 
ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA) όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A562055, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-03-1974 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7004/2020/0002860/
11-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 30-09-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΤΣΚΑ 
(BUCKA) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT) όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ 
(VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A374866, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1978 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΡΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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.7318/2020/0001990/
26-04-2021 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 26-08-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΛΑΜΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 18-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΜΕ (LAME).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΦΙΛΝΤΙΑΝΑ (FILDJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7319/2020/0001991/

26-04-2021 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 26-08-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΛΑΜΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 18-09-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΜΕ (LAME).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΦΙΛΝΤΙΑΝΑ (FILDJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1192/2021/0000169/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 35 του ν. 3284/ 
2004 (Α΄217) και το άρθρο 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της 
Β’ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 28/
26-09-2018 πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 23-06-2010 
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΠΕΚΙΑΡΙΔΗ (πατρώνυμο) ΑΧΙΛΛΕΥΣ που γεν-
νήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 17- 03-1978 για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(7)
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.8808/2020/0001348/
31-03-2021 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 30-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΠΑΡΙΕ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 07-12-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΚ (SADIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΛΒΙΝΑ (MALVINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8809/2020/0001367/

31-03-2021 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 03-12- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΑΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚ-
ΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 21-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ (SUKHVINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΚΙΡΑΝΤΖΙΤ (KIRANJIT).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.8812/2021/0000016/

31-03-2021 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 δεκτή η από 08-01-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9422/29-12-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25430 Τεύχος B’ 2219/26.05.2021

(8)
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.21317/2019/0000826/
12-05-2021 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 29-07- 2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΕ-
ΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 07-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΝΤΕΦΡΙΜ (DEFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΕΪΝΤΑ (ENEIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21316/2019/0000825/

12-05-2021 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 29-07-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΕ-
ΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 07-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΝΤΕΦΡΙΜ (DEFRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΕΪΝΤΑ (ENEIDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21309/2019/0000815/

12-05-2021 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 24-07-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΣΟΝ (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 01-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΑ (JUPA) (κύριο όνομα) ΣΑΜΙ 

(SAMI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΑ (JUPA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.21291/2019/0000704/

12-05-2021 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 01-07-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΙΟΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 17-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (CORJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (CORJA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.21290/2019/0000703/

12-05-2021 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 01-07- 2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 17-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (CORJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (CORJA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ        
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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