
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

2 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

3 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
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13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

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

18 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

20 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.4225/
2019/0001382/9-12-2019 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύτηκε στο B΄ 5014/31-12-2019.

21 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.43354/
2019/0015356/11-2-2020 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύτηκε στο Β΄ 597/25-2-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

  Με την υπ’ αρ. Φ.114613/2014/0017309/4-6-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 
9 του ν.3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας" (Α΄ 217), ανακαλείται η υπ' αρ. 
Φ.114613/23436/3-9-2012 απόφαση πολιτογράφησης, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β΄ 2569/2012), επειδή 
παρήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο αποκλειστική 
προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης, χωρίς ο εν θέματι να δώσει τον όρκο του Έλληνα 
πολίτη.

  Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

I

(2)
   Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

  Με την υπ’ αρ. Φ.206889/2019/0013376/5-6-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 
9 του ν.3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας" (Α΄217), ανακαλείται η υπ' αρ. 
Φ.206889/2018/0005521/30-3-2018 απόφαση πο-
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λιτογράφησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
(Β΄ 1594/2018), επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη από 
το νόμο αποκλειστική προθεσμία του ενός έτους από την 
ημερομηνία δημοσίευσης, χωρίς η εν θέματι να δώσει 
τον όρκο του Έλληνα πολίτη.

 Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

I

(3)
Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

    Με την υπ’ αρ. Φ.131789/2012/0033752/5-6-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του 
ν.3284/2004 "Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας" (Α΄ 217), όπως ισχύει, ανακαλείται η υπ' αρ. 
Φ. 131789/30495/31-8-2011 απόφαση πολιτογράφησης, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Β΄ 2052/2011), επειδή 
παρήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο αποκλειστική 
προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης, χωρίς ο εν θέματι να δώσει τον όρκο του Έλληνα 
πολίτη.

 Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.680/2019/0000373/3-6-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
19-11-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΟΜΠΕΝΛΟΧ (όνομα) ΒΙΒΙΕΝ ΑΝΤΕΛΕ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
15-6-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ιθαγένειας Γρεβενών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ  

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπ’ αρ. Φ.674/2019/0000399/3-6-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 1-11-2019 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΓΚΡΙΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΟΡΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 4-1-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την υπ’αρ. 7004/
5-9-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ιθαγένειας Γρεβενών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ  

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.656/2019/0000255/3-6-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 14-6-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΠΥΡΓΟΣ (όνομα) 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑΣ την 13-10-1998, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ.Μακεδονίας
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ιθαγένειας Γρεβενών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ - ΠΑΠΑΗΛΙΑ  

I

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’αρ. Φ.3328/2020/0000436/11-6-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49) γίνεται απο-
δεκτή η από 18-1-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΛΕΚΑ (LEKA) ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHAN) 
ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α264447, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 7-1-1980 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ.
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.3486/2020/0000430/11-6-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49) γίνεται απο-
δεκτή η από 15-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΥΣΗΣ (RUSI) ΙΩΑΝΝΗΣ (JOANI) 
ον. πατρός ΑΓΚΙΜ (AGIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α264370, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-1-1984 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΙΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

I

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.8597/2019/0003869/5-6-2020 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 συνδυα-
σμό 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 του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΚΟΥΜΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 2-11-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕ-
ΡΟΥΣΙΩΝ, 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 20-8-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΡΙΑ (KUMRIA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΡΙΑ (KUMRIA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΛΙΝΤΑ (RILINDA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.8602/2019/0003912/5-6-2020 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 12-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-9-2013, 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 

19-1-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.8641/2020/0000280/5-6-2020 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 17-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-9-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-5-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.1747/2020/0001099/10-6-2020 
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. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 29-3-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ 
(όνομα) ΕΡΒΙΣ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-1-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/1495/10-2-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.3349/2020/0001096/10-6-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 απο-
δεκτή η από 08-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (όνο-
μα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-9-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2006 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22754/18-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’αρ. Φ.8536/2020/0001454/29-5-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Ιθα-
γένειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
11-10-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (όνο-
μα) ΤΕΡΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 25-4-1965, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπ’ αρ. Φ.8638/2020/0000236/3-6-2020 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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 15-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΤΣΑΜΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 16-8-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 
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 
2-6-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΜΙ (CAMI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΜΙ (CAMI) (κύριο όνομα) ΙΡΜΑ 

(IRMA).
2. Με την υπ’αρ. Φ.8639/2020/0000278/3-6-2020 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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΣ (επώνυμο) ΠΡΟΪ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2-8-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 1-1-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΪ (PROJ) (κύριο όνομα) ΙΛΙΑ 

(ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΪ (PROJ) (κύριο όνομα)

ΙΛΙΡΙΑΝΑ (ILIRJANA).
3. Με την υπ’αρ. Φ.8656/2020/0000443/3-6-2020 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 29-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΛΙΣΙΑΝ (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 2-7-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙ-
ΟΥ, 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 
1-7-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ (BARJAMAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΣΜΙΡ (DASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ (BARJAMAJ) (κύριο 

όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  
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(12)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπ’ αρ. Φ.3529/2019/0001999/5-6-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
1-4-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την 
υπ’αρ. Φ.20.4/3378/18-3-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(13)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.2556/2019/0001005/9-6-2020 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 συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 22-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛ (επώνυμο) ΣΤΡΑΠΕΚ 
(πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-6-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-4-2003 και κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΡΑΠΕΚ (STRAPEK) (κύριο όνο-

μα) ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΡΑΠΕΚ (STRAPEK) (κύριο όνο-
μα) ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (BARBARA ALEKSANDRA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’αρ. Φ.8393/2019/0002128/3-6-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 9-7-2019 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΣΜΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΕΣΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΖΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-8-2003, και 
κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με την 
υπ’αρ. Φ.20.4/9245/2-7-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.8643/2020/0000293/3-6-2020 απόφα-
ση 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 
20-1-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΣΛΕΡ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 σύμφω-
να με την υπ’αρ. Φ.20.4/409/15-1-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την Φ.8662/2020/0000482/3-6-2020 απόφα-
ση 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 
30-1-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΌΒΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΥΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-2-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφω-
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να με την υπ’αρ. Φ.20.4/344/15-1-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(15)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την υπ’ αρ. Φ.23656/2020/0000628/2-6-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49) γίνεται αποδεκτή 
η από 2-9-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΧΥΣΕΝΑΪ (HYSENAJ) ΑΝΤΟΥΕΛΑ 
(ANDUELA) ον. πατρός ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A279899, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-1-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.23633/2019/0001637/3-6-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/
νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 12-7-2019 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΠΙΝΚΕΡΣΟΝ (όνομα) ΔΑΦΝΗ ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΑΝ ΛΗ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 24-1-1960, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του 
ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπ΄αρ. Φ.23634/2020/0000760/3-6-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/
νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 12-7-2019 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΠΙΝΚΕΡΣΟΝ (όνομα) ΛΗ ΧΑΡΗ (πατρώνυμο) ΑΛΑΝ 
ΛΗ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 

την 3-1-1963, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ΄ του ν.δ. 
3370/1955.

3. Με την αριθμ. Φ.23635/2019/0001639/3-6-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/
νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 12-7-2019 αίτημα της 
(επώνυμο) ΠΙΝΚΕΡΣΟΝ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΑΝ ΛΗ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 19-1-1965, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(17)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπ’ αρ. Φ.23583/2019/0002424/3-6-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
26-6-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (όνομα) ΕΡΙΣΓΙΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 258/14-1-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(18)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.20629/2020/0000353/29-5-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
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ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
1-11-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑΛΙ (όνομα) ΣΤΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-8-2003, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διευθύνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(19)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.40032/2020/0000187/5-6-2020 
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 22-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-1-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-2-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

2. Με την υπ’ αρ. Φ.40033/2020/0000193/2-6-2020 
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 22-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) 
ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 2-7-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 
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 
2-7-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα) 
ZAMΙPA (ZAMIRA).

3. Με την υπ’ αρ. Φ.40035/2020/0000197/5-6-2020 
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 22-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΛΛΑΦΙ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑ-
ΛΕΙΑΣ, 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 
18-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΦΙ (KULLAFI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΦΙ (KULLAFI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.40031/2020/0000180/2-6-2020 

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 20-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 16-1-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (ADMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο 

όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (PAULINA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.40030/2020/0000179/2-6-2020 

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 20-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΛΛΑΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-1-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙ-
ΑΣ, 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 
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16-1-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (ADMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο 

όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (PAULINA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(20)
      Στην υπ’ αρ. Φ.4225/2019/0001382/9-12-2019 από-

φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο Β΄5014/31-12-2019, 
γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο:
" Δήμο Βόλου"
στο ορθό:
"Δήμο Νοτίου Πηλίου".

(Από το   Υπουργείου Εσωτερικών)  

I

(21)
        Στην υπ’ αρ. Φ.43354/2019/0015356/11-2-2020 από-

φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο Β΄597/25-2-2020, 
γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: 
’’ΓΙΟΖΕΦ’’
στο ορθό:
’’ΙΩΣΗΦ’’.

(Από το Υπουργείου Εσωτερικών)     

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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