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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.551/2021/0001572/
07-07-2021 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 06-12-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΖΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑ-
ΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 25-05-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΪ (ZANAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΙΠ (DALIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΪ (ZANAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.600/2021/0001590/08-
07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 30-04- 2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΜΕΡ (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 02-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI) (κύριο όνομα) ΚΑΣ-

ΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΪΠΙ (TAIPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.602/2021/0001302/08-

07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 30-04-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 02-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI) (κύριο όνομα) ΚΑΣ-

ΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΪΠΙ (TAIPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.679/2021/0001733/07-

07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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εύθυνσης 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 29-03- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟ (πατρώνυμο) ΜΑ-
ΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2009 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟ (KUCO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟ (KUCO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΝΤΙΟΛΑ (GRADIOLA)
5. Με την υπό στοιχεία Φ.486/2021/0001510/

07-07-2021 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 15-05- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΔΑΥΙΔ (επώνυμο) ΚΟΥΑΚ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2008 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 09-12-2005 και η μητέρα του κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΑΚ (KUAK) (κύριο όνομα) ΒΑ-

ΛΕΡΙ (VALERIY).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΖΑΝΙΤΣΑ (PERZHANITSA) 

(κύριο όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATSIANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
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.416/2021/0000920/07-
07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 09-11- 2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 

(όνομα) ΜΠΑΡΔΑ (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΒΕΪΠ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2007 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 08-05-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (ALIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΕΪΠ (VEIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (ALIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.513/2021/0001593/

07-07-2021 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 06-03- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-
2007 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
09-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα) 

ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA)
3. Με την υπό στοιχεία Φ.561/2021/0001577/

07-07-2021 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 22-11-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΕΚΙΑ (πατρώνυμο) 
ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 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 
τις 27-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΚΙΑ (TEQJA) (κύριο όνομα) ΛΙΡΙΜ 

(LIRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΚΙΑ (TEQJA) (κύριο όνομα) 

ΙΝΑ (INA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.563/2021/0001578/

07-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 27-06- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΧΙΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 05-09-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ 

(GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕΤΑ (MARJETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.564/2021/0001511/07-07-

2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 27-06- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΧΙΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 05-09-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ 

(GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (HILA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕΤΑ (MARJETA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.607/2021/0001601/

07-07-2021 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 30-10-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΣΙΑ (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΙΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 10-07-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (JASHARLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (JASHARLLARI) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3884/2021/0005620/
07-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνε-
ται δεκτή η από 29-01-2020 αίτηση-δήλωση του (επώ-
νυμο) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΟΥΩ (όνομα) ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΝΚΑΝ 
ΒΛΑΣΗΣ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΚΑΝ ΑΛΑΝ ΤΖΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-1983, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Α’  Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4473/2021/0005749/
08-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτή η από 26-02-2020 αίτηση-δήλωση του 
(επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (όνομα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
05-06-1965, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Α’  Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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.7374/2020/0002577/
29-06-2021 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 21-10-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕ-
ΟΝΑ (επώνυμο) ΚΙΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που 
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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.20.3/6170/18-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7376/2020/0002579/
29-06-2021 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 21-10-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΑΜΠΡΙ-
ΝΗ (επώνυμο) ΜΠΑΧΤΟΒΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, 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.20.3/6822/09- 10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7395/2020/0002666/
29-06-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 04-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΛΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09- 04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΘΝΟΥ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/7142/13-10-2020 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7403/2021/0000721/29-06-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 11-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΙΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 14-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/8223 / 17-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7407/2020/0002719/
29-06-2021 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 19-11-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕ-
ΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΕΛΟΪ (πατρώνυμο) ΞΕΝΟΦΩΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/7637/09-11-2020 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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