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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.10669/2019/0002216/26-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ιθαγένει-
ας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 15-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (όνομα) 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ την 16-03-2019, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

Ι

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3014/2020/0000109/17-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 14/28-11-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 12-07-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΚΟΥ Όνομα ΓΚΑΖΜΕΝΤ Όν. πατρός 
ΛΟΥΤΦΙ, γεν. 22-10-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.3066/2019/0003663/12-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 16/12-12-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 14-09-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΧΟ Όνομα ΝΑΜΙΚ Όν. πατρός ΦΟΥΑΤ, 
γεν. 10-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.3068/2019/0003664/12-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 16/12-12-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 16-09-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΖΑΝΗ Όνομα ΝΤΥΛΜΠΕΡΕ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 02-10-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Με την υπ’ αρ. Φ.3015/2020/0000112/17-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 14/28-11-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 12-07-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΚΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΕΤΑ Όν. πατρός ΣΚΕ-
ΝΤΕΡ, γεν. 03-09-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.3091/2020/0000409/12-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 16/12-12-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 19-09-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΙΤΙ Όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ Όν. πατρός ΜΕΛΕΚ, 
γεν. 25-01-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.3090/2019/0003665/12-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 16/12-12-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 28-09-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΙΤΙ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΧΥ-
ΣΕΝ, γεν. 06-08-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

   Ι

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.2202/2019/0001086/11-05-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
18-04-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΑΛΗ (όνομα) ΜΟΥΡΑΤ (πατρώνυμο) ΣΑΛΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2011, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

   (4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.2330/2019/0001882/21-05-2020 
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),
γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓ-
ΓΙΝΑ (επώνυμο) ΠΑΠΑΪ (πατρώνυμο) MONTI, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2008, και κατοι-
κεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 μητέ-
ρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-05-2005 και 
η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΪ (PAPAJ) (κύριο όνομα) 

MONTI (MONDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΪ (PAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΒΑΝΤΙΟΛΑ (EVADJOLA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2369/2020/0000687/21-05-2020 

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 19-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΡΙΣ (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-04-2013, και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑ-
ΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 18-05-1999 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ (DINO) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΗ (JANI) ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ (DINO) (κύριο 
όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARΙNELA).

3. Με την υπ’ αρ. Φ.2370/2020/0000688/21-05-2020 
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 ελλη-
νικής ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 19-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΔΩΡΟΘΕΑ (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-04-2013, και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑ-
ΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
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ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-05-1999 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ (DINO) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ (DINO) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΝΕΛΑ (MARΙNELA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2402/2020/0000691/21-05-2020 

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 24-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) 
ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-09-2006, και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 
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 
14-02-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΙΑΝ (SERJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.2379/2020/0000674/21-05-2020 

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 08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΑΝΒΙΙΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΛΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-05-2013, και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 
31-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΝΤΑΛΤΖΙΤ (DALJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΤΑ-

ΡΑΝΤΙΙΠ (TARANDEEP).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3802/2019/0002419/27-05-2020 
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 18-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΤΙΟΛΑ (επώνυμο) 
ΜΠΕΖΑΤΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2009, και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΝΤΑ-
ΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 18-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (ΒΕΖΑΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (ΒΕΖΑΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.3798/2019/0002404/27-05-2020 

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 17-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-09-2010, και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 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 
11-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ (FACJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDΙAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΤΣΙΑ (FACJA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΙΕΤΑ (MIRJETA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.3795/2019/0002390/27-05-2020 

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 12-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΙΟΝΕΛ (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 31-01-2012, και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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 
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05-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΧΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (HERMELINDA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.3785/2019/0002329/27-05-2020 

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 09-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΤΙΝ (επώνυμο) 
ΣΑΜΠΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 28-07-2013, και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 
07-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑ (SHABA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑ (SHABA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ (JULINDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ    

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στην υπ’ αρ. Φ. 13799/2019/0008159/12-12-2019 από-

φαση Γενικού Γραμματέα ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Β΄ 5093).

Ως προς τον Δήμο διαμονής, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο:
"ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ",
στο ορθό:
"ΘΕΡΜΗΣ".

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι   

(7)

 Στην υπ’ αρ. Φ.3392/2019/0003442/09-01-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Β΄ 142) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Διορθώνεται το όνομα της μητέρας 
από το εσφαλμένο:
"PANTA(RADHA)",
στο ορθό:
"ANOY(ANU)".
2. Διορθώνεται το επώνυμο της μητέρας 
από το εσφαλμένο:
"ANOY(ANU)",
στο ορθό:
"PANTA(RADHA)". 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

   (8)

 Στην υπ’ αρ. Φ. 1886/2019/0000340/21-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ B΄ 1305 στη σελίδα 13623, στη στήλη Α και στο δέ-
κατο πέμπτο στίχο από το τέλος αυτής, διορθώνεται το 
κύριο όνομα:

από το εσφαλμένο:
"ΜΙΧΑΕΛΑ-ΑΛΑΞΑΝΔΡΑ",
στο ορθό:
"ΜIXΑΕΛΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ". 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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