
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.26470/2017/ 
0022866/20-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/τ.Β΄/30-01-2020.

7 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.2182/2019/ 
0000985/04-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4342/τ.Β΄/29-11-2019.

8 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.2859/2019/0001219/ 
07-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 558/τ.Β΄/21.02.2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.26187/2020/0000981/18-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΝΑ (επώνυμο) 

ΚΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 31-03-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 19-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΝΑ (ΚΙΝΑ) (κύριο όνομα)

ΒΥΡΩΝ (VIRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟ (JANO) (κύριο όνομα)

ΑΝΙΟΛΑ (ANJOLA).
2. Με τη Φ.26190/2020/0000982/18-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙΝΤΑ (επώνυμο) 
ΚΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 03-07-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 19-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΝΑ (ΚΙΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΒΥΡΩΝ (VIRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟ (JANO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΟΛΑ (ANJOLA).
3. Με τη Φ.27167/2018/0002942/14-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-02-2018 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΙΒΙΑ (επώνυμο) 
ΛΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-01-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΑ (LITSA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ARISTIDHIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΑΪ (SADIKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΑΝΤΟ (SADO).
4. Με τη Φ.27232/2018/0003487/18-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 27-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΛΟ (ZELO) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
5. Με τη Φ.27533/2018/0005549/18-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-04-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΠΛΕΚΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 21-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΕΚΙ (PLEQI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΕΚΙ (PLEQI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΑΝΑ (MARJANA).
6. Με τη Φ.27546/2018/0005568/18-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 

αποδεκτή η από 17-04-2018 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΣTΡΙΤ (επώνυμο)
ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 19-10-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα)

ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA)..
7. Με τη Φ.27642/2018/0005944/14-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ (επώνυμο) 
ΠΑΠΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25-06-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, 
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 
15-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΡΙ (PAPRI) (κύριο όνομα)

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΡΙ (PAPRI) (κύριο όνομα)

ΣΑΝΙΓΕ (SANIJE). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

I

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.27370/2018/0004378/18-02-2020 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 Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
20-03-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-2001 και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
αριθμ. 2445/19/15-02-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.27408/2018/0004735/13-02-2020 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 Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
27-03-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (πατρώ-
νυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
30-04-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2010/8/12-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.27458/2018/0004923/13-02-2020 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 Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
29-03-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-04-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 2010/26/14-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.27457/2018/0004921/13-02-2020 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 Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
29-03-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΪΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα 
με την αριθμ. 3580/5/09-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.27423/2018/0004757/12-02-2020 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 Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-03-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυμο) ΤΟΜΑ (πατρώ-

νυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
αριθμ. 2445/17/15-02-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με τη Φ.27003/2018/0001797/04-02-2020 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 Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
13-02-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΑΚΟΒΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
την 09-01-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 15880/63/20-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

I

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.27509/2018/0005498/18-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-04-2018 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΑΝ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 02-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με τη Φ.27606/2018/0005888/13-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΦΑΖΕ (επώνυμο) 
ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 01-12-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
04-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).
3. Με τη Φ.27607/2018/0005892/13-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΥΡΟ (επώνυμο) 
ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-11-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα)

ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).
4. Με τη Φ.27460/2018/0004931/12-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (επώ-
νυμο) ΛΙΜΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 03-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΜΑΤΣΙ (LIMACI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΜΑΤΣΙ (LIMACI) (κύριο όνομα) 
ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).

5. Με τη Φ.27413/2018/0004742/13-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΜΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥIΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 31-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑ (MUSA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥIΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑ (MUSA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
6. Με τη Φ.27350/2018/0004354/12-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΥΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2009 και κατοικεί 
στο 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 σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-07-2007 και ο πατέ-
ρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛIΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ (MUNTEANU) 

(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΟΥΣ (MARIUS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΤΣΕΡ (CULCER) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΓΚΝΤΑ-ΤΖΕΟΡΤΖΙΑΝΑ (MAGDA-GEORGIANA).
7. Με τη Φ.27012/2018/0001836/31-01-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώ-
νυμο) ΤΖΑΦΑ (πατρώνυμο) ΑΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 
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χώρα από 14-02-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΛΑΝ (ASLLAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΑΦΕΡΝΤITΑ (AFERDITA).
8. Με τη Φ.27611/2018/0005898/13-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2011 και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 30-09-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΑΚΗ (PETRAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΜΙΝΤΕ (HAMIDE).
9. Με τη Φ.27609/2018/0005896/13-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΑΛΗΝΗ (επώ-
νυμο) ΦΕΝΤΟΡΙΝ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2004 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΝΤΟΡΙΝ (FEDORIN) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΥΡΙ (YURIY).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΣ (BRUS) (κύριο όνομα) 

ΟΛΕΝΑ (OLENA).
10. Με τη Φ.27339/2018/0004338/04-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΡΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 02-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 

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 
07-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΝΙ (KURANI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΝΙ (KURANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΤΑ (ΑΝIΤΑ). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

I

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με τη Φ.32498/2020/0001086/11-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50), γί-
νεται δεκτό το από 19-09-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με τη Φ.32338/2020/0000895/11-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 
Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50) γί-
νεται δεκτό το από 18-07-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΚΥΠΡΟ την 11-05-2019, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004 και την εγγραφή του στον Δήμο Πε-
ράματος.

3. Με τη Φ.31799/2019/0012337/11-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 15-10-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΤΡΟΥΠΗ (όνομα) ΕΛΛΗ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-05-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με τη Φ.31760/2019/0012046/11-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
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μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 08-10-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΟΓΛΟΥ (όνομα) NINA (πα-
τρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-07-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με τη Φ.31670/2019/0011435/11-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 
Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50) γίνεται 
δεκτό το από 24-09-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΤΣΗΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
(πατρώνυμο) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2019, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

6. Με τη Φ.31651/2019/0011242/04-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα 
Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών,που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50) γίνεται δεκτό το 
από 17-09-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΑΛΕΞΙΟΥ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-08-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

7. Με τη Φ.31492/2020/0000206/11-02-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 
A΄ 50) γίνεται δεκτό το από 10-05-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΟΣΥΝΣΚΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ την
28-09-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

8. Με τη Φ.32541/2020/0001367/11-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 16-08-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΚΙΟΣΣΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (όνομα) ΓΚΙΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 19-11-2002, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Πειραιά.

9. Με τη Φ.32343/2020/0000723/04-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 

του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ A΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 30-07-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ 
(πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-11-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 
Δήμος εγγραφής: Ν. Σμύρνη. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 
Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.27220/2018/0003451/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 28-12-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΦΤΙ (IFTI) (κύριο όνομα)

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΦΤΙ (IFTI) (κύριο όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛ-

ΝΤΑ (GRISELDA).
2. Με τη Φ.28272/2018/0009393/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 
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 
07-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (RECI) (κύριο όνομα) ΜΙΚΕΛ 

(MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (RECI) (κύριο όνομα)

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
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3. Με τη Φ.27641/2018/0005942/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΒΙΡ
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΡΑΝΤΖΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΡΑΝΤΖΙΤ (RANJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)

ΣΑΤΒΙΝΤΕΡ (SATWINDER).
4. Με τη Φ.27639/2018/0005939/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΚΙΡΑΤ
(επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΡΑΝΤΖΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-2008 και κατοικεί στο 
Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΡΑΝΤΖΙΤ (RANJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)

ΣΑΤΒΙΝΤΕΡ (SATWINDER).
5. Με τη Φ.27591/2018/0005860/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟ (επώνυμο) 
ΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 03-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ (MARENGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).
6. Με τη Φ.27207/2018/0003436/11-02-2020 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 A΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 06-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑ-
ΧΟ (πατρώνυμο) ΤΣΟΥΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 14-05-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΕΤΣΩΝ, 
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 
14-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΟ (ΒΑΗΟ) (κύριο όνομα) 

ΤΣΟΥΜΑΝ (CUMAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΧΟ (ΒΑΗΟ) (κύριο όνομα) 

ΝΟΥΡΙΕ (NURIE).
7. Με τη Φ.27195/2018/0003388/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΟΥ (ZIU) (κύριο όνομα)

ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΟΥ (ZIU) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ 

(ANILA).
8. Με τη Φ.27193/2018/0003386/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) 
ΓΙΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 11-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
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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 
14-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΛΛΙ (JALLI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΛΛΙ (JALLI) (κύριο όνομα)

ΕΛΙΒΕΡΤΑ (ELIVERTA).
9. Με τη Φ.27186/2018/0003363/11-02-2020 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 A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ 
(επώνυμο) ΧΥΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 19-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΖΕΡΙΝΑ 

(ZERINA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στην Φ.26470/2017/0022866/20-12-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 184/Β΄/30-01-2020 στην σελίδα 1661, στην στή-
λη Β, στον στίχο 32 εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
(επώνυμο) «ΜΠΟΡΟΚΑΪ»,
στο ορθό:
(επώνυμο) «ΜΠΟΡΑΚΑΪ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
Ι

(7)
     Στην Φ.2182/2019/0000985/04-11-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4342/τ.Β΄/29-11-2019, 
διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:

το εσφαλμένο:
«16/4/2004»,
στο ορθό:
«16/1/2004».

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
Ι

(8)
      Στη Φ.2859/2019/0001219/07-02-2020 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 558/τ.Β΄/21.02.2020, 
στη σελίδα 6431, στην α΄ στήλη, στον 16ο στίχο, εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
« ΠΕΤΡΓΤ (PETRIT).»
στο ορθό:
« ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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