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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.26615/2019/0012266/06-04-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
19-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΓΚΑΝΙ (όνομα) ΑΧΜΕΤ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 

ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 4080/39/27-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

2. Με την Φ.26551/2019/0012242/03-04-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΠΙΝΙΑ (όνο-
μα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ 
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 18151/23/27-11-
2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την Φ.26613/2019/0012263/03-04-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΑΣΙ 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 19016/41/07-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την Φ.26609/2019/0012250/03-04-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥΝΤΣ (όνομα) ΜΕΡΙ 
(πατρώνυμο) ΧΡΑΤΣΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ 
την 27-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 17740/17/20-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

5. Με την Φ.26542/2019/0012238/03-04-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΠΟΒΑ 
(όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΝΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 09-09-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 
3490/29/11-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

6. Με την Φ.26536/2019/0012236/09-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΑΝΙ 
(όνομα) ΣΕΡΓΚΕΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα 
με την αριθ. 14040/6/25-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

   (2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.32616/2020/0002089/11-03-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 
14-10-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ (όνομα) ΚΟΡΑΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-08-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.31965/2019/0013193/09-03-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 
Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 
05-11-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΒΟΥΤΣΙΝΑ (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3.- Με την Φ.32121/2019/0014007/26-02-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50), 
γίνεται δεκτό το από 26-11-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (πατρώνυμο) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι 

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    1. Με την Φ.30847/2020/0002309/11-03-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν.3284/2004 (Α' 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 
18-04-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΑΛΤΟΥΝΙΑΝ (όνομα) 
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ΝΤΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΠΟΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡ-
ΜΕΝΙΑ την 05-05-1964, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.32622/2020/0002095/11-03-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα 
Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με το ν.3284/2004 (Α' 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 
22-10-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΒΑΝ ΝΙΕΚΕΡΚ (όνομα) 
ΒΕΡΟΝΙΚ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 17-05-1973, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στον Δήμο Νέας Σμύρνης.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ  

Ι

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.32676/2020/0002748/09-03-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το 
από 17-01-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΦΡΥΓΟΥΔΑΚΗΣ 
(όνομα) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΡΑΝΖ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 17-03-1967, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

 (5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.25064/2020/0002433/11-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 

από 27-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΡΕΛ (επώνυμο) ΑΛΓΓΑΦΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 αριθ. 8380/28 / 01-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.28908/2018/0013233/09-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-05-2003, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 11000/27/27-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.28907/2018/0013232/09-03-2020 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 
18-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-05-2003, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 11090/22/01-08-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.27363/2020/0002831/09-03-2020 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 
20-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΥΜΠΕΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 Ελ-
λάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 3267/23/ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17518 Τεύχος B’ 1722/06.05.2020

02-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

 (6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.26264/2019/0011290/11-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑ-
ΖΑΚΟΥ (όνομα) ΓΚΡΙΓΚΟΡΕ (πατρώνυμο) ΙΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 31-10-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 5410/24/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονοματεπωνύμου του από ΓΚΡΙΓΚΟΡΕ ΚΑΖΑΚΟΥ σε 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ.

2. Με την Φ.26396/2019/0011061/11-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΣΕ 
(όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 17450/10 
/ 16-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

3. Με την Φ.26562/2019/0011845/11-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
19-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 

η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (όνομα) 
ΡΕΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 14890/17/06-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

4. Με την Φ.26471/2019/0011996/11-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 05-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (όνο-
μα) ΜΠΡΟΥΝΟ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 15619/6 / 
16-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

5. Με την Φ.26523/2019/0012315/11-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΧΟ 
(όνομα) ΑΝΕΣΤΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΕΤΣΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 18210/2 
/ 27-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττι-
κής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
της από ΑΝΕΣΤΑ ΜΟΥΧΟ σε ΑΝΕΣΤΑ ΜΟΥΧΟΥ.

6. Με την Φ.27392/2019/0012116/12-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 06-02-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑ-
ΜΑΪ (όνομα) ΜΕΡΙΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-1990, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17519Τεύχος B’ 1722/06.05.2020

ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 19800/52/23-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής .

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

 (7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.25755/2019/0009310/11-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ 
(επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 07-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΙ (PATURRI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΙ (PATURRI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΕ (LUMTURIE).
2. Με την Φ.27825/2018/0007050/11-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΙΝΤΙ 
(επώνυμο) ΓΚΟΤΣΕ (πατρώνυμο) ΑΝΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 10-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΕ (GOCE) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛ (ANIL).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΕ (GOCE) (κύριο όνομα) 
ΛΑΟΥΡΑ (LAURA).

3. Με την Φ.27834/2018/0007098/11-03-2020 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 15-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 04-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ (MARENGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) ΕΣ-

ΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMARALDA).
4. Με την Φ.27810/2018/0007032/11-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΗ 
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΣΕ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2010, 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 04-09-2001 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΣΕ (PRENCE) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΙ (ANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΕΛΛΙΜΑ (BERDELLIMA) 

(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (FLORIDA).
5. Με την Φ.27801/2018/0007015/11-03-2020 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 15-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυ-
μο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 25-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (AGUSTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA).
6. Με την Φ.27798/2018/0007007/11-03-2020 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 15-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) 
ΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 13-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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, ο πατέρας του διέμενε νόμιμα στη 
χώρα από 22-04-1998 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΟ (SAKO) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΟ (SAKO) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA).
7. Με την Φ.26083/2020/0002588/11-03-2020 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 31-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) 
ΠΕΤΣΙΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥ-
ΔΑΛΛΟΥ, 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 25-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΙΝΙ (PECINI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΙΝΙ (PECINI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).
8. Με την Φ.29786/2018/0017558/11-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ 
(επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 25-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΝΤΜΙΡ (ADMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (ΜΕΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΧΑΜΙΝΤΕ (HAMIDE).
9 . Με την Φ.24775/2017/0010052/03-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΙΤΑ 
(επώνυμο) ΤΡΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2007, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΥΤΣΙ (TRYCI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΥΤΣΙ (TRYCI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
10. Με την Φ.24774/2017/0010050/03-03-2020 από-

φαση 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ 
(επώνυμο) ΤΡΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2009, 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 04-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΥΤΣΙ (TRYCI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΥΤΣΙ (TRYCI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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 (8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

      1. Με την Φ.6491/2018/0004428/23-04-2020 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 28-11-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΗΣ (επώ-
νυμο) ΧΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΙΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2012, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ) (κύριο όνομα) ΒΙΛ-

ΣΟΝ (VILSON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA)
2. Με την Φ.6937/2019/0001813/23-04-2020 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 06-08-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΣΕΛΝΤ (επώνυ-
μο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, 
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 
06-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΥΡΑΝ (LEURAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΚΟ-

ΝΤΖΕ (ΚΟΝΧΗΕ).
3. Με την Φ.6941/2019/0001825/23-04-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-08-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΟΥ, 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 17-09-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (KORONI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (KORONI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ (BURBUQE).
4. Με την Φ.6949/2019/0001914/23-04-2020 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 29-08-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ (επώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
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 
09-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΠΑΣΚ (PASHK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΙΝΑ (ROZINA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι     

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.2800/2020/0000065/16-03-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Διευθυντρίας Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α' 50), γίνεται δεκτό το από 27-01-2020 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
(όνομα) ΘΕΟΦΑΝΗΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 03-11-2016, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2801/2020/0000079/16-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΛΧΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2009, και κατοικεί στο 

Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΧΑΪ (CULHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΧΑΪ (CULLHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΑΝΤΑ (VIOLANDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

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