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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 1.- Με την υπό στοιχεία Φ.1168/2019/0000760/
24-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 

ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
7/27-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
15-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΣΙ Όνομα ΝΤΑΣΑΜΙΡ Όν. πατρός ΚΙΑΖΙΜ, 
γεν. 05-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.1143/2019/0000748/
21-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217) όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
6/17-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
24-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΛΑΦΤΣΕ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός ΤΑΚΗ, 
γεν. 01-07-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2076/2020/0000626/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αρ. 2/08-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
30-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΡΒΟΥΣΕΝΑ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΔΙΜΗΡ, γεν. 12-10-1975 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

 1.    Με την υπό στοιχεία Φ.8906/2019/0001534/
06-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΑΟΥΡΕΛ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3649/07-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8933/2019/0001725/
06-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 28-05-2019 δήλωση-
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΟΑΝΝΑ (επώνυμο) ΠΑΛΗ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3580/07-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8938/2019/0001801/
06-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2019 δήλωση-
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΑ (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΕΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΤΣΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4273/22-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9009/2019/0002409/
06-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΝΤΥΛΓΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5204/01-07-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.9036/2019/0002551/
06-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-07-2019 δήλωση-αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΚΑΖΑΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΣΕΪΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5242/01-07-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α)
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

I

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

    1.- Με την υπό στοιχεία Φ.8891/2019/0001455/
06-08-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-05-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (επώνυμο) ΜΑΣΑΤΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥ-
ΪΤΖΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 10-10-2005 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΣΑΤΙ (MASATI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΪΤΖΙΑΝ (LUIZJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΣΑΤΙ (MASATI) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
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2.- Με την υπό στοιχεία Φ.8913/2019/0001594/
06-08-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-05-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΙΤΙΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2012, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 02-07-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΤΙΚΟΥ (CITIKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟ (MARIO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΤΙΚΟΥ (KAPLLANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
3.- Με την υπό στοιχεία Φ.9006/2019/0002405/

06-08-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤ (επώνυμο) ΜΠΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-
2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 31-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑ (BANA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑ (BANA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΚΙΕΛΑ (MARGJELA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

 1.  Με την υπό στοιχεία Φ.8748/2019/0000695/
05-08-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΝΤΙ (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8749/2019/0000696/

05-08-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΚΙΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-
2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 16-05-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.8757/2019/0000742/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-03-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2003, και κατοικεί στο 
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Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/1774/05-03-
2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8821/2019/0001142/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ.2608/27-03-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8712/2020/0001629/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2019 δήλωση-αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/1039/
18-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου 
Αιγαίου. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.8688/2020/0001038/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 14-02-2019 δήλωση-αί-

τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ΤΖΟΕΜ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, 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 υπό στοιχεία Φ.20.3/934/05-
02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8711/2020/0001631/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2019 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (όνομα) ΝΤΕΝΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1450/19-02-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8721/2020/0001735/05-08-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2019 δήλωση-
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΚΟΥΣΟΒΑ (όνομα) ΝΤΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 30-10-1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανή-
λικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1292/19-02-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  

I

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.8746/2019/0000693/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση-αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΩ, 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 30-06-2018 σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1090/18-02-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8747/2019/0000694/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση-αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΡΛΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΩ, 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 30-06-2018 σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1091/18-02-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  

I

(9)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.9363/2020/0002025/
05-08-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου Δ/νσης Ιθαγένειας 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 
31-01-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΣΟΛΑΚΟΥ (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(10)

    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την υπό στοιχεία Φ.16358/2020/0000421/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αρ. 1/22-01-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται 
δεκτή η από 27-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΛΚΟΒΑ Όνομα ΒΑΝΙΝΑ Όν. πατρός 
ΠΛΑΜΕΝ, γεν. 05-07-1971 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.2804/2020/0000345/
10-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται 
δεκτή η από 28-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ Όνομα ΣΝΕΖΑΝΑ Όν. πατρός 
ΖΙΒΟΡΑΝΤ, γεν. 28-09-1973 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ΄στοιχεία Φ.16749/2020/0000372/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) όπως ισχύουν και μετά το 11/
16-04-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η 
από 12-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΤΣΙ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 09-01-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(11)

    Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.16357/2020/0000406/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) όπως ισχύουν και μετά το 
υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται 
δεκτή η από 27-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΟΜΑΡ Όνομα ΤΕΤΖΜΠΙΡ ΣΙΝΓΚ Όν. πατρός 
ΣΡΙ ΣΡΙΡΑΜ, γεν. 10-07-1971 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.6088/2019/0003795/
10-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΕΒΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΥΛΕ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-06-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2019 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 12264/21-11-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.17909/2020/0000507/
24-07-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 10-08-2018 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-
1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Κεντρικής Κέρκυ-
ρας και Διαποντίων Νήσων) για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5658/19-10-2017 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18057/2019/0001525/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2019 δήλωση-
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΦΑΣΟ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Βόρειας), 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 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23/21-01-
2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18014/2019/0001391/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 10-12-2018 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΔΙ (όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Βόρειας Κέρκυρας), 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 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6999/29-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(14)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών,

  1.- Με την υπό στοιχεία Φ.17216/2019/0000620/
20-07-2020 απόφαση 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 18-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΡΡΑΣ (GURRA) ΑΡΣΕΝΙΟΣ 
(ARSEN) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.A468244, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1994 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.18124/2019/0001254/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΑΣΚΑΛΗ (DHASKALLI) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (THOMA), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.A608406, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-11-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.18147/2019/0000491/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2019 δήλωση-αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΟΡΙ-
ΝΑ (επώνυμο) ΦΕΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΡΙΝΟΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ.1820/03-04-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18071/2019/0000118/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση-αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ 
(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΑΖΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 149/23-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.18043/2019/0000021/
20-07-2020 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 ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
14-01-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΪΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΓΚΙΕΓΚΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΡΟΥΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 16-02-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΓΚΙΑ (GJEGJIA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΦΑΝ (RUFAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΓΚΙΑ (GJEGJIA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18044/2019/0000022/

20-07-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-01-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2008, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 28-05-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΜΕ (PEME).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18106/2020/0000689/

24-07-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕ-
ΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2010, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Νότιας Κέρκυρας), για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (SPATA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (SPATA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΛΕΖΑ (FELLEZA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18118/2019/0000332/

20-07-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑ-
ΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2012, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Νότιας Κέρκυρας), 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 
16-10-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (SPATA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (SPATA) (κύριο όνομα) 
ΑΝΙΛΑ (ANILA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.18159/2019/0000564/
20-07-2020 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 
ν. 3284/2004 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 03-05-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΚΟΣ-
ΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2006, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙ-
ΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 10-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΣΤΑ (KOSTA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ    

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