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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.207170/2020/0003719/26-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 14/20-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 24-03-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΒΣΙΝΟΒΑ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 10-02-1974 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.145173/2020/0001664/26-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 6/16-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 16-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΟΜΕΤΙ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΡΙΑΜ, γεν. 24-02-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.160352/2020/0003927/26-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/
2001 (Α΄ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
δεκτή η από 15-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΤΣΚΑ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός ΔΙΟΝΙΣ, 
γεν. 24-04-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(2)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.25032/2020/0002868/21-05-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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E
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τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(Α΄ 263) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Α΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
υπ’ αρ. 12/2008/26-03-2008 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή 
η από 29-06-2006 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ (πατρώ-
νυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 
06-01-1981 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.44568/2011/0038453/21-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της 
Α΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
25/2010/01-07-2010 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από
07-04-2008 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΓΚΑΛΤΣΕΒΑ (πατρώνυμο) ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 25-04-1964 για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

 (3) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.110404/2017/0014929/27-05-2020 
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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 18-03-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ)
(κύριο όνομα)ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ)
(κύριο όνομα)ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.110403/2017/0014913/27-05-2020

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-

δεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 18-03-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ)
(κύριο όνομα)ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ)
(κύριο όνομα)ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.110383/2017/0014833/27-05-2020

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-10-2000 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝΙ (STOCENI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝΙ (STOCENI)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.110361/2020/0003194/27-05-2020

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 31-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 30-07-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμο-
νής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα)ΛΕΝΤΟΡ (LEDOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ)
(κύριο όνομα)ΑΡΛΙΝΤΑ (ARLINDA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.110359/2017/0014509/27-05-2020 

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΙΛΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 02-06-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΙΣΑΪ (BILISHAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΙΣΑΪ (BILISHAJ)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (AΝILA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

 (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.117073/2018/0025400/25-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελ-
ληνικής 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 07-11-2018 αίτημα 
του (επώνυμο) ΣΟΥΝΔΙΑΔΗΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(πατρώνυμο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ 
ΑΦΡΙΚΗ την 15-05-1955, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ.α΄ 
του α.ν. 1856.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.117075/2020/0002111/25-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών 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 07-11-2018
αίτημα της (επώνυμο) ΦΕΡΡΕΪΡΑ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 15-09-1953, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 14 εδ.α΄ του α.ν. 1856.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.117906/2019/0000442/25-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 23-01-2019 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 

(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-02-1981, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.111756/2020/0002094/25-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών 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
22-08-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΟΓΚΕΪΡΑ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ (όνομα) ΕΝΡΙΚΟ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙ-
ΛΙΑ την 23-02-2016, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.111757/2018/0016484/25-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών 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 
22-08-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΝΟΓΚΕΪΡΑ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ (όνομα) ΤΕΟ 
ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 19-05-2013, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(5)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.109920/2017/0011696/12-11-2019
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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ 
(επώνυμο) ΟΚΟΛΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-01-2000 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΚΟΛΙΣΤΑ (OKOLISHTA)
(κύριο όνομα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΚΟΛΙΣΤΑ (OKOLISHTA)
(κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.109678/2017/0009676/12-11-2019

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ (επώνυμο) 
ΒΕΪΖΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
24-06-2000 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI)
(κύριο όνομα)ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI)
(κύριο όνομα)ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ. 109764/2017/0010513/12-11-2019

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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-04-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΣΤΙΕΦΝΙ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 28-11-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΙΕΦΝΙ (SHTJEFNI)
(κύριο όνομα) ΠΡΕΝΓΚ (PRENG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΙΕΦΝΙ (SHTJEFNI)
(κύριο όνομα) POZA (ROZA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.109759/2017/0010476/12-11-2019 

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 12-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) 
ΜΕΛΙ (πατρώνυμο) ΠΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
26-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΛΙ (MELI)
(κύριο όνομα) ΠΑΛ (PAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΛΙ (MELI)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι   

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ. 14136/2016/0017119/29-05-2020 
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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) TONI (επώνυμο) ΚΡΕΜΙΔΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 172/28-09-2016 βεβαί-
ωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) και την υπ’ 
αρ. 181/27-05-2020 βεβαίωση φοίτησης (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 12-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΕΜΙΔΑ (KREMIDHA)
(κύριο όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΕΜΙΔΑ (KREMIDHA)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΕΤΑ (DIANETA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ. 14123/2016/0017074/29-05-2020

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΣΙΡΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
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και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 176/15-09-2016 
βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ) 
και την υπ’ αρ. 537/15-09-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ) και την υπ’ αρ. 
639/15-09-2016 βεβαίωση (1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑ-
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-07-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΡΑ (SHIRA)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΡΑ (SHIRA)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ. 14336/2016/0018198/29-05-2020 
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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 01-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώ-
νυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
0/20-09-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕ-
ΡΑΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ. 14480/2018/0012400/29-05-2020 

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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΤΕΣΟΛΑ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 

ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 182/
03-11-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑ-
ΤΩΝ) και την υπ’ αρ. 415/19-02-2020 βεβαίωση φοίτησης 
(2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-03-2003 και ο πα-
τέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα)ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

   (8)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.8618/2019/0004106/28-05-2020 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 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 23-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΣΙ-
ΜΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-03-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 
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 
01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΑΪ (SIMONAJ)
(κύριο όνομα)ΜΑΛΤΙΝ (MALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΑΪ (SIMONAJ)
(κύριο όνομα)ΑΓΙΑΝΤΑ (AJADA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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 (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.8686/2020/0001596/29-05-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, 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
17-02-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-11-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8687/2020/0000792/29-05-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, 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
17-02-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (όνομα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-09-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
   Ι

 (10) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3784/2019/0002319/27-05-2020 
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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 05-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΣΕΛ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΦΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-07-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-01-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα)ΒΑΣΦΙ (VASFI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα)ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.3796/2019/0002392/27-05-2020 

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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛ (επώνυμο) 
ΜΟΥΤΣΑΝΗ (πατρώνυμο) ΑΜΠΙΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 16-08-2001 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΝΗ (MUCANJI)
(κύριο όνομα)ΑΜΠΙΝΤΙΝ (ABIDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΝΗ (MUCANJI)
(κύριο όνομα)TATIANA (TATJANA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ    

Ι

(11)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3791/2019/0002345/27-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
10-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΠΑΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30-06-2018 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. Φ.20.4/14651/15-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.3800/2019/0002407/27-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΔΡΙΑΝΗ (επώνυμο) ΙΒΑΝΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΪΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙ-
ΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/16474/25-11-2019 βεβαί-
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ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι   

 (12) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.8715/2020/0001370/01-06-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας 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 07-02-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΡΟΣ-ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ (όνομα) ΕΝΓΚΕΛΣ (πατρώνυ-
μο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 18-
09-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(13)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.8714/2020/0001369/01-06-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, 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 17-02-2020 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΠΑΡΡΟΣ-ΞΕΝΟΚΤΙΣΤΑΚΗΣ (όνομα) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ-ΜΥΡΩΝ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννή-
θηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 06-08-1980, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004. 

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι   

 (14)     
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 Με την υπ’ αρ. Φ.2576/2019/0001103/28-05-2020 από-
φαση 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΑ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΦΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
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 υπ’ αρ. Φ.20.4/14648/15-10-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ    
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*02023271506200008*

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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