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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

2

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

6

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

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9.7.2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

Αρ. Φύλλου 2412

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπ’ αρ. Φ.46948/2020/0004992/29.5.2020 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 2.5.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΜΠΡΟΥΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 18.8.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
13.3.2006 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΟ (BRUNO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αρ. Φ.48382/2020/0004894/22.5.2020 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα
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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 31.5.2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης
με στοιχεία (επώνυμο) ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την
24.10.2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπ’ αρ. Φ.46849/2018/0007259/18.5.2020 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 23.4.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) ΕΛΜΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
1.12.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ),
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
8.11.2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα)
ΕΛΜΑΝΤΙ (ELMANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την υπ’ αρ. Φ.39779/2020/0004959/21.5.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
5.8.2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΗ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
3.9.1992, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 9140/53/22.6.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
Με την υπ’ αρ. Φ.43560/2020/0005121/26.5.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
14.6.2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΚΟ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΡΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
3.12.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2010
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3060/40/6.3.2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την υπ’ αρ. Φ.45297/2020/0003372/21.5.2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου 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 21.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο)
ΜΠΑΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28.5.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
20.8.2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΡΙ (BASHARI) (κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΖΟ (XHEZO) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.45467/2020/0004923/21.5.2020
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 4.12.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο)
ΜΠΕΣΕΛΛΟ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 2.9.2008, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
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
18.7.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (BESHELLO) (κύριο
όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (BESHELLO) (κύριο
όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (BRISILDA).
3.- Με την υπ’ αρ. Φ.45106/2019/0008247/21.5.2020
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 6.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΜΠΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27.11.2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 1.1.2004
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΙ (BENDI) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡ (ILIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΙ (BENDI) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9.7.2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την υπ’ αρ. Φ.47127/2020/0004975/20.5.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 21.5.2018
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυμο)
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6.6.1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 13560/16/20.9.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2816/2020/0000017/2.6.2020 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 18.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13.12.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 24.1.2003
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και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2817/2019/0001457/2.6.2020 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 18.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
6.8.2009, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 24.1.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
3.- Με την υπ’ αρ. Φ.2818/2019/0001472/2.6.2020 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 19.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 4.9.2013, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 6.3.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΑΚΟΥ (BERDAKU) (κύριο
όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (SAJMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΝΤΑΚΟΥ (BERDAKU) (κύριο
όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
4.- Με την υπ’ αρ. Φ.2820/2019/0001477/2.6.2020 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 20.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΛΑ (επώνυμο) ΡΕΤΖΜΑΤΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24.9.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την

Τεύχος B’ 2412/18.06.2020

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 18.2.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΜΑΤΑ (REXHMATA) (κύριο
όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΖΜΑΤΑ (REXHMATA) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝΑ (ILIRJANA).
5.- Με την υπ’ αρ. Φ.2821/2019/0001480/2.6.2020 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 23.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΠΑΝΚΟΒΑ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29.8.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 22.2.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΚΟΒ (PANKOV) (κύριο όνομα) ΓΚΕΟΡΓΚΙ (GEORGI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΚΟΒΑ (PANKOVA) (κύριο όνομα) ΙΒΑΝΚΑ (IVANKA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2806/2019/0001313/2.6.2020 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 4.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 4.11.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
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
1.7.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα)
ΣΕΛΒΙΝΑ (SELVINA).
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2809/2020/0000101/2.6.2020 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 10.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΝΤΟΣΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24.7.2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 26.1.2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΑΪ (NDOSHAJ) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΑΪ (NDOSHAJ) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΕ (LULE).
3.- Με την υπ’ αρ. Φ.2811/2020/0000388/2.6.2020 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 11.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο)
ΒΟΪΚΑ (πατρώνυμο) ΕΡΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 7.2.2012, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 1.7.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ (VOJKA) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡ (ERMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ (VOJKA) (κύριο όνομα)
ΙΝΣΟΥΙΝΤΑ (INSUIDA).
4.- Με την υπ’ αρ. Φ.2813/2019/0001437/2.6.2020 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 16.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυμο)
ΝΤΟΣΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16.8.2012, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
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ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
12.3.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΑΪ (NDOSHAJ) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΣΑΪ (NDOSHAJ) (κύριο όνομα)
ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).
5.- Με την υπ’ αρ. Φ.2814/2020/0000102/2.6.2020 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 16.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 1.11.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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
24.12.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΛΕΝΤΙΑΝΑ (LEDIANA).
6.- Με την υπ’ αρ. Φ.2815/2019/0001458/2.6.2020 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 16.12.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 18.2.2013, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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
24.12.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (LEDIANA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2808/2019/0001395/2.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 10.12.2019
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΣΑΪ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25.9.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/16475/3.12.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2825/2020/0000070/2.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
30.12.2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΡΑΤΖΕ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17.9.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/13481/24.9.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2804/2019/0001309/2.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 3.12.2019
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (επώνυμο) ΝΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22.8.2003, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
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σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 σύμφωνα με την υπ’
αρ. Φ.20.4/16544/28.11.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2807/2019/0001341/2.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
10.12.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (επώνυμο) ΛΑΖΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
2.2.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/16342/25.11.2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
3.- Με την υπ’ αρ. Φ.2810/2019/0001380/2.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
11.12.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28.8.2003, και
κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2019 σύμφωνα με την υπ’
αρ. Φ.20.4/16924/3.12.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
4.- Με την υπ’ αρ. Φ.2819/2019/0001476/2.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
20.12.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΟΝΑ (επώνυμο) ΡΕΤΖΜΑΤΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11.8.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/16856/2.12.2019 βεβαίωση 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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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την υπ’ αρ. Φ.8624/2020/0000048/4.6.2020 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 7.1.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο)
ΓΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10.1.2013, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ,
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
20.3.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI) (κύριο όνομα)
ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI) (κύριο όνομα)
ΤΖΙΛΝΤΑ (XHILDA).
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.8654/2020/0000369/3.6.2020 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 23.1.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΒΡΙΕΛ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 9.12.2012, και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ, 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 24.2.2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα)
ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα)
ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
3.- Με την υπ’ αρ. Φ.8653/2020/0000352/3.6.2020 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 22.1.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΛΙΝΤ (επώνυμο) ΤΣΑΡΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19.3.2013, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13.9.2001
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑ (CARA) (κύριο όνομα)
ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑ (CARA) (κύριο όνομα)
ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
4.- Με την υπ’ αρ. Φ.8631/2020/0000085/3.6.2020 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 9.1.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 21.10.2013, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
18.9.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΛΛΑΝΤΟΥΣΕ (DALLANDYSHE).
5.- Με την υπ’ αρ. Φ.8630/2020/0001207/3.6.2020 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 9.1.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΠΑΣ (επώνυμο) ΜΠΕΚΕ
(πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12.2.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 7.5.2004
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΕ (BEKE) (κύριο όνομα)
ΚΕΜΑΛ (QEMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΕ (BEKE) (κύριο όνομα)
ΦΙΖΕ (FIZE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02024121806200008*

