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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.8718/2019/0000574/10-07-2020 
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 25-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυ-
μο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
14-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8719/2019/0000576/10-07-2020 
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 25-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ (επώνυ-
μο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
14-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

3. Με την υπ’ αρ. Φ.8722/2019/0000596/08-07-2020 
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 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ 
(επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, 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 κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνομα) 

ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΙ (KONDI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΛΕΒΑ (ENKLEVA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.9483/2020/0001195/10-07-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου 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 27-04-2020 
αίτημα του (επώνυμο) ΠΕΡΕΪΡΑ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνο-
μα) ΒΙΚΤΟΡ - ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 04-03-2000, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.9484/2020/0001196/10-07-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου 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 27-04-2020 αί-
τημα του (επώνυμο) ΠΕΡΕΪΡΑ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνομα) 
ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 06-02-1987, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.9485/2020/0001197/10-07-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθα-
γένειας Νοτίου Αιγαίου 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. 604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 27-04-2020 αί-
τημα της (επώνυμο) ΠΕΡΕΪΡΑ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνομα) 
ΣΕΣΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 17-10-1995, για την απόκτηση της ελλη-

νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984.

  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
        Στην υπ’ αρ. Φ.2916/2020/0000183/20-03-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2667/2020, στη 
σελίδα 26566, στην α΄ στήλη, στον 7ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται

το εσφαλμένο: «ΚΟΥΙΤΙΜ» 
στο ορθό: «ΚΟΥΪΤΙΜ» 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(4)
      Στην υπ’ αρ. Φ.25064/2020/0002433/11-03-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1722/2020, στη 
σελίδα 17517, στη β΄ στήλη, στον 2ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «(επώνυμο) ΑΛΓΓΑΦΑ» 
στο ορθό: «(επώνυμο) ΑΛΣΤΑΦΑ» 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(5)
    Στην υπ’ αρ. Φ.2515/2019/0000899/20-03-2020 από-

φαση του Διευθυντή Ιθαγένειας Κρήτης που δημοσιεύ-
θηκε στο Β΄ 1368/2020, στη σελίδα 14182, στήλη β', στο 
δέκατο έβδομο στίχο από το τέλος, διορθώνεται

το λανθασμένο: «Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών»

στο ορθό: «Διευθυντή Ιθαγένειας Κρήτης»
Επίσης, στον πέμπτο στίχο από το τέλος διαγράφεται 

η φράση «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)   
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