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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2558/2020/0000641/06-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 3/11-04-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης, γίνεται δεκτή η από 23-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΒΟΓΙΑΝ Όνομα ΡΟΖΑ Όν. πατρός ΜΕΡΟΥ-
ΖΑΝ, γεν. 16-06-1956 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2593/2021/0000072/06-07-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
12/20-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
31-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΣΕ Όνομα ΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕ, γεν. 
05-12-1976 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4320/2021/0000347/19-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 4/11-02-2020 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης, γίνεται δεκτή η από 16-04-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΝΤΑ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΣΙΜΟΝ, γεν. 
27-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4614/2021/0000333/12-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 21/04-12-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 12-03-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΝΝΣ Όνομα ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΡΟΜΠΙΝ Όν. πατρός 
ΤΖΟΝ, γεν. 15-06-1954 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.3979/2020/0001384/19-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 4/18-04-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης, γίνεται δεκτή η από 18-05-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Όνομα ΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός ΓΕΝ-
ΝΑΔΙΟΣ, γεν. 15-12-1974 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4801/2021/0000369/12-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 22/09-12-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 30-10-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
Επώνυμο ΒΟΝ Όνομα ΚΑΡΕΝ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠ 
ΤΖΟΖΕΦ, γεν. 28-08-1966 στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 

1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5121/2021/0000553/21-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
05-07-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙΤ (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (πατρώνυμο) 
ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/5759/
24-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5123/2021/0000564/21-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-07-2021
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΥΛΒΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΜΑΚΣΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-03-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3979/13-05-2021 βεβαίω-

ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5122/2021/0000558/21-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας 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 07-07-2021 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΡΑΣΙΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 
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.21.1/4567Α/24-06-2021 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4963/2021/0000579/21-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 14-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΙΓΕ (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΖΑΜΠΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 29-08-2001 και κατέχει άδεια δια-
μονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (KOKUJA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΠΙΤ (ZABIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (KOKUJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΝΤΙ (DUDI).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5119/2021/0000532/21-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτό το από 24-06-2021 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙΛΙΚΙΔΟΥ (όνομα) ΓΑΒΡΙΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-10-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5118/2021/0000529/21-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτό το από 24-06-2021 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙΛΙΚΙΔΟΥ (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-10-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.3791/2021/0000179/20-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-06-2021
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (επώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡΙΔΗΣ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΪ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία φ.21.1/5650/
22-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(6)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2833/Φ.2833/2020/0000493/ 
21-07-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, Α’  217), γίνεται δεκτό το από 
21-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (όνο-
μα) ΝΙΚΟΛΑΪ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στο 
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 28-03-1955, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 3 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.3793/2021/0000205/20-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 08-07-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΖΥΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 03-12-2007 και κατέχει άδεια δια-
μονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΟΛΛΑΡΙ (ZYKOLLARI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΕΣΤΙ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΚΟΛΛΑΡΙ (ZYKOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).

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

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 

1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2702/2021/0000448/24-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
07-12-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΛΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2014 και κατοικεί 
στον Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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
04-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΝΑΪ (LLANAJ) (κύριο όνομα) ΚΛΕ-

ΜΕΝΤ (KLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΑΝΑΪ (LLANAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΑΝΤΑ (DENADA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(9)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.8734/2021/0000453/27-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
28-01-2014 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ (όνομα) ΛΙΣΑ - 
ΖΕΝΖΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννή-
θηκε στη ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 06-03-1978, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)

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.21126/2021/0000808/29-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15-07-2021 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΛΕΑΝΤ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/5618/09-07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21128/2021/0000810/29-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-07-2021
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-06-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.51.1/5191/ 01-07-2021 βε-

βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

Ι

(11)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 

1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2714/2021/0000642/24-05-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
03-02-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΗΛΙΕΒΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2005 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/11395/18-12-
2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας του ομογενούς ΠΡΙΦΤΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (PRIFTI 

KOSTANDIN).

Με την υπό στοιχεία Φ.5774/2020/0000286/27-07-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.5774/2019/0003195/11-11-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β’ 4531), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του 
ομογενούς PRIFTI (ΠΡΙΦΤΗ) KOSTANDIN (ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ) του 
JORGI (ΓΙΩΡΓΗ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-
1954 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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
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