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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας. (Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.6006/2019/0003472/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΓΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΤΖΑΓΚΟΛΙ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 20-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΓΚΟΛΙ (XHANGOLLI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΓΚΟΛΙ (XHANGOLLI) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.6038/2019/0003611/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΝΤΙΟΝΙΣΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΟΛΕ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 27-06-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΛΕ (KOLE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΚΕ (DAKE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.6040/2019/0003613/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΕΥΑ (επώνυμο) ΜΡΑΤΣΑ (πατρώνυμο) ΤΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
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μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 27-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΡΑΤΣΑ (MRACA) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝ (TON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΡΑΤΣΑ (MRACA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΑ (FLORA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.6047/2019/0003642/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α  του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 26-06-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΑΪ (ZHIVANAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΙΛΙΠ (FILIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΑΪ (ZHIVANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.6048/2019/0003643/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΟΛΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 26-06-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΑΪ (ZHIVANAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΙΛΙΠ (FILIP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΑΪ (ZHIVANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.6055/2019/0003676/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΝΟΕΛ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2013 και κατοικεί 

στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-10-2005 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΗ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΗ (BARDHI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA). 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  
Ι

(2)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.6016/2019/0003519/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η  από 11-11-2019 δήλω-
ση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (όνο-
μα) ΡΑΖΙΓΕ (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-2004 και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11450/
31-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.6022/2019/0003531/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί της κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση-αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΑΟΥΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2002 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 7349/06-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
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3. Με την υπ’ αρ. Φ.6024/2019/0003533/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση-
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΛΓΚΙΣΑ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-2003 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 10226/10-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.6037/2019/0003598/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (όνομα) 
ΟΛΣΙ (επώνυμο) ΠΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-2004 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 10781/25-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.6026/2019/0003535/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η  από 13-11-2019 δήλω-
ση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (όνο-
μα) ΕΛΓΚΑ (επώνυμο) ΖΑΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-2004 και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10098/
21-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5996/2019/0003349/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΜΑΛΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2007 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 13-02-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΓΚΙΟΝΙ (MALGJONI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΓΚΙΟΝΙ (MALGJONI) (κύριο 

όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.6020/2019/0003529/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΝΔΡΕΑ (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2004 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 11-06-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (QATO) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΦΤΑΡ (LUFTAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (QATO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.6035/2019/0003560/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΣΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2008 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
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λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-01-2006 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.6036/2019/0003561/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΣΑΜΟΥΕΛ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-08-2009 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-01-2006 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA). 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

Ι

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 Με την υπ’ αρ. Φ.5862/2019/0002849/01-04-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί της κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-07-2019 δήλωση-αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΝΤΕΣ 
(όνομα) ΒΙΤΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 881/04-02-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.  

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

  (5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.6133/2020/0000533/01-04-2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
του ν. 3284/2004 «Περί της κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 07-01-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΚΟΚΚΩΝΗΣ (όνομα) ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΗΛΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ 
την 01-11-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5963/2019/0003194/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΚΡΡΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2008 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 21-09-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΡΑΣΙ (KRRASHI) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΡΑΣΙ (KRRASHI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΜΠΕ (SIBE).
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.5968/2019/0003216/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 18-07-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΙΡ (ERMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΑΪ (DAUTAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5972/2019/0003220/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΡΑΖΒΙΡ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΑΤΙΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 
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 
18-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα) 

ΣΑΤΙΣ (SATISH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΝΙΤΑ (SUNITA).
4. Με την υπ΄αρ. Φ.5997/2019/0003350/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ.  1 του άρθρου  2 του ν.  4332/2015 
(Α΄ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του ν. 3284/2004 «Περί της κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
30-10-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης, 
με στοιχεία: (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΘΙΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-05-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 
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 23-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΙΚΑ (ΤΗΙΚΑ) (κύριο όνομα) ΦΕΡΑΤ 

(FERAT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΙΚΑ (ΤΗΙΚΑ) (κύριο όνομα) 

NAZE (NAZE).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.6003/2019/0003444/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΙΚΜΕΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 28-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΚΜΕΤ (ΙΚΜΕΤ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (SINANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.6023/2019/0003532/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.6025/2019/0003534/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΡΑΦΑΗΛ (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
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συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝ (FATION).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΛΝΤΑ (JONILDA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών
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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπ’  αρ. Φ.6012/2019/0003514/01-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΛΕΤΙΣΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 17-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.6019/2019/0003528/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΓΚΕΣΙΑΝ (επώνυμο) ΜΠΟΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2012 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 26-03-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΜΠΟΤΣΙ (BOBOCI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΜΠΟΤΣΙ (BOBOCI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (BUKURIE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.6050/2019/0003645/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΕΝΤΖΙ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΜΠ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-06-2004 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΜΠ (BIB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΣΚΕ (PASHKE).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.6057/2019/0003679/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΒΑΛΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2013 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 26-06-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΒΑΛΙΝ (GJEVALIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνο-

μα) ΕΜΙΡΙΕΤΑ (EMIRJETA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.6058/2019/0003680/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΟΡΕΣΤΙ ΕΝΒΕΡ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΛΑΟΥΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2009 
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και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 29-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο 

όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝΤ (LAURENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.6051/2019/0003646/01-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
της κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) 
ΚΛΕΣΤΙ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΜΠ, που 

γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2010 και κατοικεί 
στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-06-2004 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΜΠ (BIB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΣΚΕ (PASHKE). 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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*02025012406200008*

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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