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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.39967/2020/0000592/29-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης 

Ιθαγένειας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 15-11-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) 
ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 30-12-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.39998/2020/0000565/29-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 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 29-11-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ (όνο-
μα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 04-09-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ    

Ι

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπ’ αρ. Φ.39781/2019/0004124/28-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γίνεται δεκτό το από 22-07-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΤΣΕΣΜΕΛΗ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ στις 18-10-1979, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2553/2019/0002331/14-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΕΝΓΚΕΛΙ (πατρώνυμο) 
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΓΚΕΛΙ (CENGELI) (κύριο όνο-

μα) ΣΑΪΜΙΡ (SAJMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΓΚΕΛΙ (CENGELI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2571/2019/0002548/14-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) ΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 08-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).

3. Με την υπ’ αρ. Φ.2587/2019/0002750/14-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-05-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2589/2020/0000018/14-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-01-2020 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) ΜΠΕΣΙΡ 

(BESHIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) 

ANTONETA (ANTONETA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2526/2019/0002166/14-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΛΟΥΪΤΖΙ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-09-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2535/2019/0002241/14-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2007 και 
κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 29-06-2004 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (ALEKSANDRA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2545/2019/0002298/14-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ANTONIO (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2009 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-08-2003 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (TARAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑΪ (MALKAJ) (κύριο όνομα) 
ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2467/2020/0000504/29-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-07-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΕΪΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 18-06-2004 και η μητέρα της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΙ (JASHARI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΪΜ (FEIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΚΟΥΚΙ (GURAKUQI) (κύριο 

όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2537/2019/0002242/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 20-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) ΧΑΪΡΙΕ 

(HAJRIE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2536/2019/0002243/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) ΧΑΪΡΙΕ 

(HAJRIE) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.39936/2019/0003652/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΚΕΟ (επώνυμο) ΛIΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 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 02-07-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛIΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛIΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡΕ (DASHAMIRE).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.39966/2019/0003832/03-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/

2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΛΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 13-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) 

ΝΟΥΡΙ (NURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) 

APIANA (ARJANA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.39977/2019/0003894/03-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 02-12-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΟΥΡΤΟΥΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΤΟΥΛΛΙ (TURTULLI) (κύριο 

όνομα) ΤΖΕΒΑΧΙΡ (XHEVAHIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΤΟΥΛΛΙ (TURTULLI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.40013/2019/0004151/03-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 07-03-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνο-

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
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5. Με την υπ’ αρ. Φ.40078/2020/0000604/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 
3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΖΑ (επώνυμο) ΛΕΣΓΚΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) 
ΛΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 31-01-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΓΚΕΓΚΑΪ (LLESHGEGAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΛΑΝΤΙ (LADI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΓΚΕΓΚΑΪ (LLESHGEGAJ) (κύριο 

όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.39943/2019/0003681/03-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΜΕ-
ΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 26-09-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα) 

ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.39929/2019/0003627/03-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΚΟΚΘΗ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΘΗ (ΚΟΚΤΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΘΗ (ΚΟΚΤΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΤΙΛΑ (ERTILA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.39992/2019/0003966/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 09-12-2019 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΤΖΙΝΟ (επώνυμο) ΚΕΦΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣ-
ΤΌ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-2004 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/13934/26-11-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.40029/2020/0000136/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-01-2020 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-06-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/14968/20.12.2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.39843/2019/0003193/03-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 16-09-2019 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΤΑΣΑ (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΓ-
ΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-2000 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/9460/04.09.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.40023/2020/0000784/3-4-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2020 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΘΩΜΟΛΑΡΗ (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19.09.2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.53.1/8386/09.08.2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2186/2019/0002633/29-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-10-2018 δή-

λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) 
ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2003 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-04-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΙ (XHELADINI) (κύριο 

όνομα) ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΙ (XHELADINI) (κύριο 

όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2516/2019/0002096/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γο νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΕΒΛΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02- 2009 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 23-03-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΜΕΒΛΑΝ (MEVLAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2522/2019/0002244/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 07-10-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΚΑΠΛΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-4-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΑΝΙ (KAPLLANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΑΝΙ (KAPLLANI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΡΙΑΝΑ (DORJANA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2531/2019/0002218/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-10-2019 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΥΜΕΩΝΑ (επώνυμο) ΕΖΙΜ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΟΝ-ΓΚΟ-
ΝΤΓΟΥΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 17-03-2004 και η μητέρα της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΖΙΜ (EZIM) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΟΝ-ΓΚΟΝΤΓΟΥΙΝ (SIMON GODWIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΖΙΜ (EZIM) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIJELA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.2557/2019/0002578/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΑΣΑ (επώνυμο) ΣΕΦΙΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11- 2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΙΤΙ (SHEFITI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΙΤΙ (SHEFITI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΑΝΤΑ (DENADA).
6. Με την Φ.2563/2019/0002418/29-04-2020 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 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.07.2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 30.06.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα) 
ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2543/2019/0002295/14-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2009 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΟΥ (SALLIU) (κύριο όνομα) 

ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΟΥ (SALLIU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2544/2019/0002296/14-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2005 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΟΥ (SALLIU) (κύριο όνομα) 

ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM.
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΟΥ (SALLIU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2558/2019/0002350/14-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2012 και 
κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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 01-07-2008 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (PEQINI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΙ (GENI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (PEQINI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2590/2020/0000057/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2020 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΣΙΕΝ (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (PIRJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑ (PIRJA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.2609/2020/0000265/29-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕ-
ΪΝΤΑ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2006 και κατοικεί στο 
Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (XHULIANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΧΙΜΕ (RRAHIME).

6. Με την Φ.2614/2020/0000310/29-04-2020 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 (Α΄76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 17-02-2020 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ 
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 24-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.2518/2019/0002336/06-04-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 02-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΕΪΜΙ (NEIMI) ΑΓΚΙΜ (AGIM) 
ον. πατρός ΧΑΡΙΟΥΛΑ (HAJRULLA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A593215, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-1960 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.8814/2019/0000153/03-03-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 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 31-05-2013 
αίτημα της (επώνυμο) ΑΡΔΙΤΤΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΙ-
ΓΥΠΤΟ την 19-08-1961, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3284/2004. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(13)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.8877/2019/0000457/03-03-2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 

δεκτό το από 21-03-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλι-
κης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΑ (όνομα) ΓΙΑΝΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-03-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
   Στην Φ.20933/2019/0001704/24-02-2020 απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1144/03-04-2020 (τ.Β΄), 
διορθώνεται το όνομα:

από το λανθασμένο: «ΜΑΝΖΟΥΤ»,
στο ορθό: «ΜΑΝΤΖΟΥΤ»,
και το πατρώνυμο
από το λανθασμένο: «ΜΑΝΖΙΤ»,
στο ορθό: «ΜΑΝΤΖΙΤ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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*02020533005200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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