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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4172/2020/0003981/
12-05-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 5/09-07-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 12-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΑΣΝΤΕ, όνομα ΣΑΧΙΡΑ, όν. πατρός 
ΣΑΒΒΑ, γεν. 30-09-1971 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8843/2020/0003712/
24-05-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 12/12-11-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 15-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΑΪ, όνομα ΦΙΟΡΕΛΑ, όν. πατρός ΚΛΑΪΝΤΙ, 
γεν. 26-02-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7273/2020/0003587/
08-06-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 2/21-01-2021 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 25-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΟΥΣΗ, όνομα ΦΛΟΡΙΑΝ, όν. πατρός 
ΧΑΜΙΤ, γεν. 16-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2583/2021/0000110/
08-06-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 6/25-02-2021 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 12-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΣΛΕΜΠΕΝΤΙΟΥΚ, όνομα ΜΑΡΙΑ, όν. πατρός 
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 14-04-1965 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7569/2019/0003381/
08-06-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 3/28-01-2021 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 21-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙ, όνομα ΑΡΜΠΕΝ, όν. πατρός ΝΤΙΝΕ, 
γεν. 18-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7583/2021/0000080/
08-06-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 5/18-02-2021 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 05-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΚΑ, όνομα ΝΤΟΡΙΝΑ, όν. πατρός 
ΜΙΛΤΙΑΔΗ, γεν. 14-10-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.3039/2021/0000290/
15-06-2021 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 (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 1/18-03-2021 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
γίνεται δεκτή η από 24-08-2020 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΝΙ, όνομα ΦΑΤΟΣ, όν. πατρός ΦΕΡΙΤ, γεν. 
28-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4849/2021/0000575/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
04-06-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυ-
μο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-06-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4859/2021/0000641/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
28-06-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2021, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.4711/2021/0000045
/02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 09-10-2020 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΜΚΟΒΑ (όνομα) ΣΑΜΑ-
ΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ, που γεννήθηκε στην ΛΙΘΟΥΑ-
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ΝΙΑ την 02-03-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15572/13-11-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
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.4676/2020/0001535/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) ΝΤΟΓΙΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21- 08-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7375/01-
09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4845/2021/0000531/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 
18-05-2021 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΟΥΣΙΑ (GUSHA) ΙΡΜΑ (IRMA) ον. πατρός ΠΑ-
ΠΟΥΛ (PAPUL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A283069, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03-1985 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΛΜΥΡΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4847/2021/0000549/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 27-05-2021 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (KONOMI) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JORGOS) ον. πατρός 
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A447090, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
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.4561/2020/0000567/
02-07-2021 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 
11-03-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυ-
μο) ΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 18-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝ (LIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ΑNILA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4645/2020/0001360/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειαςτου 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 10-08-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΡΕΧΟΒΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-06-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
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λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΧΟΒΑΡΙ (REHOVARI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΧΟΒΑΡΙ (REHOVARI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΡΟ (FARO).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4729/2020/0001956/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 16-
10- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΓΚΙΤΑ (επώνυμο) ΛΑΜΙ (πατρώνυμο) 
ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 29-12-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΙ (LAMI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΑΥΡΟ (STAVRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΙ (LAMI) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4732/2020/0001987/
02-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 
21-10- 2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (επώνυμο) ΡΕΧΟΒΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 04-03-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΧΟΒΑΡΙ (REHOVARI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΑΝ (ΑRMAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΧΟΒΑΡΙ (REHOVARI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΪΝΤΑ (KLOIDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4848/2021/0000550/
02-07-2021 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 21-05-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΗ 
(πατρώνυμο) ΚΙΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-03-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 17-07-2006 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΗ (ΒALI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΕΡΙΜ (QERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΗ (METUSHI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΓΚΕΤΑ (ALGETA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033162607210004*
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