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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αρ. Φ.24299/2020/0005708/18-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 19-12-2017 δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΣΚΟ (όνομα) ΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-11-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 14-11-2017 από ΤΜΗ-
ΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (TEI ΑΘΗΝΑΣ) και εγκρίθηκε ο εξελ-
ληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΝΑ ΝΑΣΚΟ σε 
ΑΝΝΑ ΝΑΣΚΟΥ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.24618/2020/0001680/18-06-2020 
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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2018 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ 
(όνομα) ΑΛΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΛΑΖΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-1988 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 680/13/23-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βόρειου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αρ. Φ.26365/2018/0008507/16-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217) , γίνεται απο-
δεκτή η από 12-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΑΤ (επώνυμο) 
ΝΤΟΓΑΝ (πατρώνυμο) ΦΙΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 05-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 20-01-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΓΑΝ (DOGAN) (κύριο όνομα) 

ΦΙΡΑΤ (FIRAT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΓΑΝ (DOGAN) (κύριο όνομα) 

ΧΑΛΙΣΕ (HALISE)
2. Με την υπ’ αρ. Φ.28297/2018/0009434/16-06-2020 

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 26-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙ (επώνυμο) ΚΕΧΑ-
ΓΙΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-08-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 
06-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΧΑΓΙΑΪ (QEHAJAJ) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΧΑΓΙΑΪ (QEHAJAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΑ (AΝILA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.28261/2018/0009375/16-06-2020 

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 26-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΑ (επώνυμο) ΖΕΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-02-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 
08-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑΪ (ZEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑΪ (ZEKAJ) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΒΙΡΑ (ELVIRA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.28255/2018/0009367/16-06-2020 

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 26-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΑ (επώνυμο) ΖΕΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-01-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 
08-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑΪ (ZEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑΪ (ZEKAJ) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΒΙΡΑ (ELVIRA).
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5. Με την υπ’ αρ. Φ.27166/2020/0004046/22-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217) , γίνεται απο-
δεκτή η από 28-02-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΝΑΛΝΤΙ (επώνυμο) ΛΟΥ-
ΠΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-10-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
01-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ (LLUPI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΙ (LLUPI) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.28306/2018/0009448/16-06-2020 

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 26-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) 
ΓΚΡΕΠΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 24-04-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-08-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΠΙ (GREPI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ (SADIK) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.28305/2018/0009447/16-06-2020 

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 26-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) 
ΓΚΡΕΠΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-08-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΠΙ (GREPI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ (SADIK) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

  ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2233/2019/0001256/14-05-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας ν. 3284/2004 (A΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
09-10-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ (όνο-
μα) ΛΕΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13460/04-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2314/2020/0000326/14-05-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
10-03-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΡΕΝΚΛΙ (επώνυμο) ΝΤΡΑΝΓΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-08-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΝΓΚΟΥ (DRANGU) (κύριο 

όνομα) ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΝΓΚΟΥ (DRANGU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΑ (FATMA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.4475/2020/0000933/11-06-2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ιθαγένειας Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, 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 
16-01-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΕΡΕΜΕΤΙΕΒΑ (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-06-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αρ. Φ.2311/2020/0000309/14-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 05-03-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-11-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 
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 
19-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).

2. Με την Φ.2312/2020/0000310/14-05-2020 απόφα-
ση 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 
05-03-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΚΙ (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2011 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 19-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2313/2020/0000311/14-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 05-03-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΑΪΝΤΙ-
ΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-07-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 
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 
19-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2271/2020/0000334/14-05-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 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 11-12-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
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ΜΠΑΝΙΑ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2270/2020/0000333/11-05-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 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 11-12-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΑΝΙΑΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2015, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.2269/2020/0000381/14-05-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 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 11-12-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΑΝΙΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ  

I

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2316/2020/0000341/14-05-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.  3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
28-02-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
21-11-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ      

I

(9)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2204/2019/0001088/15-06-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυ-

ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 18-04-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΣΑΛΗ (όνομα) ΧΑΣΑΝ (πατρώνυμο) 
ΣΑΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2010, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

I

(10)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2402/2020/0000940/24-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 14-02-2019 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΚΟΥ (όνομα) ΕΡΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/1357/04-02-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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.2411/2020/0000950/24-06-2020 από-
φαση 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 27-02-2019 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΟΥΛΑΪ (όνομα) ΑΛΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
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ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-1999 και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/1215/01-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή TEI.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2412/2020/0000991/24-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217)γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2019 
δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΑΝΚΟΥ (όνομα) ΤΣΕΛΕΣΤΑ (πατρώνυμο) ΣΟΤΙΡΑΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 20-12-2017 από Διοίκησης και 
Οικονομίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αρ. Φ.3819/2020/0000095/22-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ν. 3284/2004 (Α΄ 217) , γίνεται αποδεκτή η από 
15-01-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΤΑΛΙΝ-ΙΟΝΟΥΤΣ (επώνυμο) ΜΠΟ-
ΜΠΑΡΑΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 12-06-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/17046/

10-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της.

2. Με την Φ.3845/2020/0000338/22-06-2020 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 
12-02-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚ (επώνυμο) ΖΕΦΙ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/1165/04-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.3706/2019/0001905/23-06-2020 απόφα-
ση 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 07-10-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΛ (επώνυμο) ΒΑΝ-
ΓΚΕΛΙΣ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛΙΣ (VANGJELIS) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ARISTIDHIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛΙΣ (VANGJELIS) (κύριο 

όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  
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(15)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την υπ’ αρ. Φ.3420/2019/0001993/23-06-2020 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 27-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΑΝΤΖΑΡΑ (ANXHARA) ΜΑΡΙΚΑ (MARIKA) 
ον. πατρός ΓΕΡΑΣ (JERAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α304847, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1959 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

I

(16)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του .

 Με την υπ’ αρ. Φ.3336/2019/0001997/23-06-2020 από-
φαση 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 01-11-2018 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (όνομα) ΚΕΒΙΝ (πατρώνυμο) ΤΖΕ-
ΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-1995 
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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/12757/23-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
O Aναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

Ι

(17)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.3539/2019/0000801/02-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 
27-03-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
12-02-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

O Aναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

I

(18)

   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2365/2020/0000378/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(A΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 12/27-06-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 28-03-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΛΝΤΕΝ-ΓΟΥΑΪΤ Όνομα ΤΣΑΡΛΣ ΒΕΡΕ Όν. 
πατρός ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 07-10-1966 στο ΗΝ. 
ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2366/2020/0000376/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 12/27-06-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 28-03-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕ ΣΙΛΒΑ Όνομα ΕΛΕΑΝΟΡ ΡΟΖΜΑΡΙ Όν. 
πατρός ΝΤΑΝΙΣΤΕΡ ΓΚΕΡΧΑΡΤ, γεν. 29-07-1971 στο ΗΝ. 
ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(19)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2177/2019/0001773/04-06-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/26-03-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 03-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν.
πατρός ΟΛΕΓΚ, γεν. 25-02-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(20)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την υπ’ αρ. Φ.1223/2019/0001802/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 3/26-03-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 08-02-2016 
(υπ’ αρ. 270/12-02-2016) αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΑΚΟΥ Όνομα ΦΑΤΜΙΡ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 27-11-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.1786/2019/0001771/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/26-03-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου γίνεται δεκτή η από 09-08-2017 (υπ’ 
αρ. 1592/10-08-2017) αίτηση πολιτογράφησης του αλ-
λογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΖΑΚΗ Όνομα ΦΑΤΟΣ Όν. πατρός ΣΚΕ-
ΝΤΕΡ, γεν. 10-06-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(21)

      Στην υπ’ αρ. Φ.135880/2018/0008319/23-05-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε 
στο Β΄ 2119, διορθώνεται:

το εσφαλμένο πατρώνυμο «ΟΥΑΧΙΜΠ»
στο ορθό: «ΟΥΑΧΙΜΠ ΣΟΛΑΪΜΑΝ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(22)

      Στην υπ’ αρ. Φ.17604/2017/0018758/25-10-2019 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4802, διορθώ-
νεται η ημερομηνία γέννησης:

Aπό το λανθασμένο: «06/03/2002»
στο ορθό: «03/03/2002».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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