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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.27143/2020/0004051/25-05-2020 
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 27-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΕΜΠΙ (επώνυμο) 

ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 06-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, 
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 
04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.22472/2018/0015588/04-06-2020 

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 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΝΑΡΕΝΑ (επώνυμο) 
ΤΑΤΟ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 17-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 
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 
01-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΤΟ (TATO) (κύριο όνομα) ΑΟΥ-

ΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΤΟ (TATO) (κύριο όνομα) ΟΡ-

ΛΑΝΤΑ (ORLANDA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.27250/2020/0004838/19-06-2020 

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 13-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) 
ΠΛΛΑΧΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΛΑΧΑ (PLLAHA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΛΑΧΑ (PLLAHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΙΜΕ (BESIME).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.28129/2018/0008553/16-06-2020 

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) ΓΚΡΙΓΚΟΡ (επώνυμο) 
ΣΟΥΚΙΑΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΡΓΚΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 01-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΙΑΣΙΑΝ (SUKIASYAN) (κύριο 

όνομα) ΣΑΡΓΚΙΣ (SARGIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΝΑΝΙΑΝ (HUNANYAN) (κύριο 

όνομα) ΑΡΑΞΙΑ (ARAKSYA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.24285/2020/0002541/25-05-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΙΑ 
(επώνυμο) ΚΟΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 04-07-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΙ (KOTI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΙ (KOTI) (κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ 

(ELENA). 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.24497/2017/0008103/19-06-2020 
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 27-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΚΙΑΡ (επώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑ-
ΛΑΜΙΝΑΣ, 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 03-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ) 

(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.27739/2020/0004723/24-06-2020 

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 08-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΑΞΙ (επώνυμο) 
ΛΑΛ (πατρώνυμο) ΧΟΥΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 22-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 
ΤΑΥΡΟΥ, 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 07-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL) (κύριο όνομα) ΧΟΥ-

ΣΑΝ (HUSAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL) (κύριο όνομα) ΤΖΑΣ-

ΓΟΥΙΝΤΕΡ (JASWINDER).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.28056/2018/0008079/15-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ 
(πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙ-

ΡΑ (EDLIRA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.28054/2018/0008077/15-06-2020 

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 05-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09- 05-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-04-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ (SULOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ (SULOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΜΕΛΙΑΡΤΑ (MELIARTA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.28349/2018/0009778/17-06-2020 

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 03-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΣΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 
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 
13-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΙΑΛΣΙ (SHQALSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.28346/2018/0009774/17-06-2020 

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 03-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 

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 
13-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΙΑΛΣΙ (SHQALSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.28256/2018/0009368/17-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 26-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) 
ΤΑΚΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΚΑ (TAKA) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΚΑ (TAKA) (κύριο όνομα) ΛΕΟ-

ΝΟΡΑ (LEONORA).
8. Με την υπ’ αρ. Φ.27730/2018/0006586/29-05-2020 

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 08-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 24-12-2005, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΖΛΙΕ (NAZLIE) .

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.27920/2020/0004875/23-06-2020 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΜΕΛ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 23-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΙΜΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20346/47/10-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.27867/2020/0004873/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 18-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΝΟ (όνομα) ΓΙΟΥΓΚΕΝ 
(πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4860/4/29-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27926/2019/0013407/23-06-
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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΟΛΑ 
(όνομα) ΜΠΕΛΚΙΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2780/7/23-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.27028/2020/0000573/16-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 13-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΟΥΡΣΚΑΪΑ (όνομα) 
ΔΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 31-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙ-
ΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19720/7/15-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.27026/2020/0000571/16-06-2020 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 13-02-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 400/8/12-01-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.25894/2019/0012508/22-05-2020 
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 10-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΗ (όνομα) ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 28-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9340/8/15-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.28360/2018/0009794/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΡΑ-ΣΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΙ 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8961/13/19-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.28373/2018/0009813/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΑ (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΜΑΛΑΚ 
(πατρώνυμο) ΜΑΚΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟ 
την 30-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9320/27/25-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27998/2018/0007999/15-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
05-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΝΑΖΕ (επώνυμο) ΚΟΥΡΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5270/6/04-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.25338/2017/0014281/19-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
25-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΤΙΜ (επώνυμο) ΛΑΝΤΟΥΡΟΒ 

(πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
18-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9760/13/27-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.13865/2019/0014222/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 απο-
δεκτή η από 17-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΗΣ (όνομα) 
ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡ-
ΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18300/20/01-11-2011 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.27435/2020/0004896/24-06-
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. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 27-03-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΤΑΚΟΒΑ 
(όνομα) ΑΝΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 06-07-1995, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 168/8/10-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.24326/2020/0005203/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 06-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΖΑΡΜΠΑΣΙΑΝ (όνομα) 
ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΚΡΙΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3367/12/09-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.28342/2020/0005184/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΕΛΗ (όνομα) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 04-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9170/17/19-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου του από ΚΑΤΣΕΛΗ 
σε ΚΑΤΣΕΛΗΣ.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.28334/2020/0005169/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 03-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΕ 
(όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1447/3/01-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.28038/2020/0004570/03-06-2020 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται απο-

δεκτή η από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΒΤΙΑΝ (όνομα) 
ΕΤΕΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 17-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 3210/40/08-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.25994/2019/0013910/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΡΑΪ (όνομα) ΕΑΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 19-11-2015 από ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.31423/2019/0013766/24-06-2020 
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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-01-2017 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΝΟΪΚΟ (όνομα) ΛΙΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΠΑΥΕΛ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 14-10-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
24-10-2013 από ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(7)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2408/2020/0001129/ΑΚ/19-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
07-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (όνομα) ΕΝΤΟΡΑΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 27-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5941/18-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.7289/2019/0002592/29-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγέ-
νειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας 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 09-08-2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΙΡΙΛΛΟ ΑΡΓΥΡΑ-
ΚΗΣ (όνομα) ΥΑΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 08-07-2009, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.9333/2020/0001588/29-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγέ-
νειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας 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 09-01-2020 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (όνο-
μα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(9)
   Διόρθωση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΠΑΣΙ ΜΙΡΙΑΝ (BASHI 

MIRIAN).

  Με την υπ’ αρ. Φ.3164/2020/0000817/11-06-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών διορθώνεται η υπ’ αρ.  
Φ.3164/2015/0001804/25-09-2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2147), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς BASHI 
(ΜΠΑΣΙ) MIRIAN (ΜΙΡΙΑΝ) του ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1986 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, στο αποφασιστικό μέρος αυτής 
από το εσφαλμένο επώνυμο ΜΙΡΙΑΝ και όνομα ΜΠΑΣΙ 
στα ορθά στοιχεία: επώνυμο ΜΠΑΣΙ και όνομα ΜΙΡΙΑΝ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.20932/2019/0001677/17-06-2020 
απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 
3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 03-12-2019
αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΕΤΑΣ (όνομα) ΠΗΤΕΡ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΡΡΥ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑΣ την 
03-08-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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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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