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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.30266/2021/0007959/
19-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 2/18-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΣΟ Όνομα ΜΠΟΥΓΙΑΡ Όν. πατρός ΠΕΤΡΙΤ, 
γεν. 20-06-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.40373/2021/0005647/
04-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 5/04-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΣΙ Όνομα ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 11-08-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2 Με την υπό στοιχεία Φ.47426/2021/0005974/
04-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 6/21-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 29-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΚΑΪ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, γεν. 21-09-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16817/2021/0008010/
01-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 19/21-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΜΙΧΑ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗ, 
γεν. 19-04-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31921/2021/0007929/
01-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 20/01-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΟΔΩΡΗ Όνομα ΑΛΚΗ Όν. πατρός ΒΛΑΝΤΙ-
ΜΙΡ, γεν. 04-11-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31916/2021/0007944/
01-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 13/11-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΕΓΙΑ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΗ, γεν. 16-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32497/2021/0007385/
02-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 16/30-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΑΤΕΛΑΤΖΕ Όνομα ΚΕΤΙΝΟ Όν. πατρός 
ΜΟΥΡΜΑΝ, γεν. 08-03-1970 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.32802/2021/0007573/
02-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 
36/20-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 10-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΣΣΗΣ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ Όν. πατρός ΛΟΥ-
ΚΑΣ, γεν. 29-07-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.32804/2021/0005240/
01-11-2021 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, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
2/16-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 10-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΡΑ Όνομα ΑΓΓΕΛΙΚΗ Όν. πατρός ΤΟ-
ΜΟΡ, γεν. 11-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.33372/2021/0007559/
01-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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. 19/21-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 14-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΚΑΣ Όνομα ΠΥΡΡΟΣ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, 
γεν. 01-05-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7541/2018/0002420/
16-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτό το 
από 11-12-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΝΝΙΖΖΑΡΟ 
(όνομα) ΤΣΑΜΠΙΚΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 19-02-1967, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
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.9948/2021/0002791/
16-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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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 26-05-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ (επώνυμο) ΓΚΙΒΟΓΛΗ (πατρώνυμο) 
ΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 17-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΒΟΓΛΗ (GJIVOGLI) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΝΤΙ (REDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΟΛΛΑΡΙ (MECOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9984/2021/0001510/

16-11-2021 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 23-06-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΝΕΛ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2014 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-05-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) ΝΑΜΙΚ 

(NAMIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) ΧΑ-

ΜΙΝΤΕ (HAMIDE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.10125/2021/0002738/

16-11-2021 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 11-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΕΡΤΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 24-11-2005 και η μητέρα της 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.10106/2021/0002600/
17-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 25-10-2021 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΑ 
(όνομα) ΕΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΦΩΤΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-11-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟ-
ΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6459/06-10-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.641/2020/0001759/01-11-2021 
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. 
11/10-12-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
28-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΡΜΑ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΚΟΛΙ, 
γεν. 05-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(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.2569/2021/0000805/
01-11-2021 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 08-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΛΒΙ (επώνυμο) ΤΖΥΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙ-
ΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2014 και 
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κατοικεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 16-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΥΡΑ (XHYRA) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΥΡΑ (XHYRA) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2580/2021/0000845/

01-11-2021 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 13-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΝΕΛΙ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΛΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 07-03-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΡΙ (NIKOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΛΙΓΚΟΡ (LIGOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΡΙ (NIKOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
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.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2550/2021/0000724/
01-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-09-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΤΙΑ (όνο-
μα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/
4159/02-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
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.5650/2021/0001761/
10-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 23-08-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΑΣΤΕΛ 
(επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3726/ 
05-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5652/2021/0001815/
10-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 03-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΠΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/3947/ 
31-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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