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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.129139/2020/0001657/6-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 23-11-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΑΡΡΗΣ, Όνομα ΕΝΤΡΙ, Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗ, γεν. 28-2-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
495631,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216727/2020/0001247/6-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 20-11-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ, Όνομα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Όν. 
πατρός ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, γεν. 8-9-1956 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.217457/2020/0001740/6-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 11-09-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, Όνομα ΜΑΙΡΗ ΛΥΝ, Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, γεν. 29-3-1991 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.217521/2020/0001739/6-2-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 13-7-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΣΑΡΜΑΣ, Όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 20-10-1942 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.217199/2020/0001249/6-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά την από 23-5-2019 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στον ΚΑΝΑΔΑ, γίνεται δεκτή η 
από 6-6-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΜΠΑΡΚΑΣ, Όνομα ΑΝΤΩΝΗΣ, Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 7-7-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.212822/2019/0019903/6-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά την από 29-5-2018 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δε-
κτή η από 29-5-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΤΗ, Όνομα ΓΚΕΡΤΑ, Όν. πατρός ΜΙΛΤΙΑ-
ΔΗΣ, γεν. 6-9-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.201466/2019/0018049/6-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-2-2016 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνε-
ται δεκτή η από 11-2-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΚΟΥ, Όνομα ΕΦΤΑΛΙ, Όν. πατρός ΚΟΛΟ, 
γεν. 7-9-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.215284/2020/0001020/4-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 6/26-4-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 30-10-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: 

Επώνυμο ΜΠΙΤΚΑ, Όνομα ΒΙΚΤΩΡ, Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΪ, 
γεν. 25-4-1987 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 145452/2020/0001230/4-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 5/24-09-2019 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 2-12-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΒΑΡΤΖΗ, Όνομα ΛΕΫΛΑ, Όν. πατρός ΚΕ-
ΜΑΛ, γεν. 26-6-1957 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.26880/2018/0022996/3-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΑΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 1-8-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-2-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΑ (ALA) (κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝ 

(ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΑ (ALA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-

ΛΤΣΑ (VJOLLCA).
2. Με την Φ.26898/2018/0023029/3-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-11-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ 
(επώνυμο) ΚΑΤΣΟΡΙ (πατρώνυμο) ΛΑΝΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 2-9-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΟΡΙ (KACORI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΝΤΙ (LANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΟΡΙ (KACORI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.28334/2019/0009279/7-2-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου 
Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 26
παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθ. 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) γίνεται 
δεκτό το από 9-7-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-12-1971, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή του στο δημοτολόγιο του Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

  Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(5)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.2576/2019/0000969/ΑΚ/3-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-9-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 13-6-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 5017/

9-9-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου 
Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(6)

     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.2593/2019/0001032/ΑΚ/4-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
3-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΙΛΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-6-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 12-6-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 5432/
26-9-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(7)

     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2547/2019/0000789/ΑΚ/3-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-7-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΑΖΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΝΕΤΖΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-9-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6398 Τεύχος B’ 556/21.02.2020

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 11-6-2019 σύμφω-
να με την αριθμ. 3936/11-7-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6638/2019/0000264/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-2-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΓΙΑΝΟ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.3/1022/20-2-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.6666/2019/0000391/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-2-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΖΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΝΤΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-6-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.3/1539/26-2-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την Φ.6667/2019/0000392/11-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α; ), γίνεται αποδεκτή η από 
27-2-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΦΕΡΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 4-5-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-

χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/1540/25-2-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την Φ.6670/2019/0000400/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
28-2-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
6-1-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.3/1529/26-2-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.6624/2019/0000224/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 7-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΜΙΛΑΪΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 8-9-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
3-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΝΤΡΙ (MUHADRI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΛΑΪΜ (MILAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΝΤΡΙ (MUHADRI) (κύριο 

όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜΕ (PERPARIME).
2. Με την Φ.6651/2019/0000337/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΛ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 2-11-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟ-
ΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄  τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 25-2-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΚΑ (MELIKA).
3. Με την Φ.6654/2019/0000349/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑ-
ΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-4-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-7-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΑΪ (HAJDARAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΑΪ (HAJDARAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΓΚΟΥΕΝΑ (EGUENA).
4. Με την Φ.6656/2019/0000370/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ (επώνυμο) 
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-8-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-2-2006 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 
ΛΙΖΕΤΑ (LIZHETA).

5. Με την Φ.6657/2019/0000373/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-7-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 01-07-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΦΕΜΙ 

(FEMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
6. Με την Φ.6660/2019/0000378/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΙΣ (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΤΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-7-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο 

όνομα) ΣΚΕΛΤΣΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜΕ (LULZIME).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(10)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.6618/2019/0000206/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 6-2-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-8-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.20.3/560/29-1-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.6663/2019/0000384/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-2-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΑ (επώνυμο) ΒΡΕΝΟΖΙ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-9-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΙΗΤΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1484/19-2-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(11)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.6625/2019/0000227/11-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 7-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΝΤΑ (επώνυμο) 
ΤΟΥΓΚΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-3-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟ-
ΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 

από 31-7-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΓΚΑ (TUGA) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΓΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΓΚΑ (TUGA) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
2. Με την Φ.6627/2019/0000237/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 8-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΙΟΛΑ (επώνυμο) 
ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-2-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-7-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ (AVDULAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΡΤΙΝ (BERTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ (AVDULAJ) (κύριο 

όνομα) ΠΟΥΣΙΜΕ (PUSHMIME).
3. Με την Φ.6639/2019/0000267/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) 
ΤΕΡΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-7-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
1-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
4. Με την Φ.6640/2019/0000297/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) 
ΤΣΑΛΛΜΟΡΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-4-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 5-8-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΜΟΡΙ (CALLMORI) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΜΟΡΙ (CALLMORI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
5. Με την Φ.6838/2019/0001180/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 5-6-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΜΕ 
(πατρώνυμο) ΡΙΖΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-6-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΙΦΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 7-2-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΕ (SHEME) (κύριο όνομα) 

ΡΙΖΒΑΝ (RIZVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΕ (SHEME) (κύριο όνομα) ΓΙΟ-

ΝΙΝΤΑ (JONIDA).
6. Με την Φ.6616/2019/0000197/11-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 4-2-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΟ-
ΖΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 1-3-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-5-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΖΑΪ (TOZAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΝΙΤ (GRANIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΖΑΪ (TOZAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

(12)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενή-

λικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας της.

    Με την Φ.8596/2020/0000019/11-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-12-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (όνομα) 
ΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 19-9-1983, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2002 σύμφωνα με την 
αριθΜ. 20306/13-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(13)

      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6348/2018/0003724/9-1-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 4-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΙΚΜΕΤΕ (επώνυμο) ΙΣ-
ΤΡΕΦΙ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 27-8-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 24-9-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΤΡΕΦΙ (ISTREFI) (κύριο όνομα) 

ΙΣΜΑΪΛ (ISMAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΤΡΕΦΙ (ISTREFI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE).

2. Με την Φ.6347/2018/0003723/9-1-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
4-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (πατρώνυμο) 
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-6-2011, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 25-7-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΟ (KANO) (κύριο όνομα) ΟΛΑ-
ΝΤΙΟΛΑ (OLADIOLA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
        Στην Φ.18138/2019/0001542/18-12-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5132/Β΄/31-12-2019 
στην σελίδα 58751, στην στήλη Α, στον στίχο 2 εκ των 
άνω, διορθώνεται:

από το λανθασμένο:
"της ανήλικης αλλοδαπής"
στο ορθό:
"του ανήλικου αλλοδαπού ".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02005562102200008*


		2020-02-21T13:08:07+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




