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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.15603/2020/0007093/
12-08-2020 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 13-03-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΝΤΑΧΟΣΑ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΠΕΝΣΟΝ-ΕΝΤΟΡΙΣΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18889/ 01-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8967/2018/0007515/
12-08-2020 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 19-12-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΑ (όνομα) ΝΙΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-1982 και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 
30-06-2000, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11029/21-07-2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑ σε ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.14813/2020/0001946/
12-08-2020 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 09-12-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1997 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 3168/23-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης κ.α.α. 
Η Προϊσταμένη τμήματος Ιθαγένειας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΟΥ   

 Ι 

(2)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.2818/2020/0000304/
15-07-2020 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 07-07-2020 δήλωση 
- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΑΡΕΝ (επώνυμο) ΖΑΡΓΚΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 10-11-2004 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία  Φ.21.1/6384/30-06-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

 Ι 

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.7714/2020/0000021/
05-08-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ιθα-
γένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 «Περί  Κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
10-01-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΡΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 14-07-2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.1438/1984. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

(4)
 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 συ-

μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.7573/2020/0000780/
09-07-2020 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 21-03-2019 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1998 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 4387/01-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

 Ι

(5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.2930/2020/0000645/
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 29-07-2020 δήλωση 
- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΛΦΡΙΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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. 
11866/14-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 
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   (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9134/2019/0000687/
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 06-11-2019 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2003 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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. 4168/22-08-2019, 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9140/2019/0000713/
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 18-11-2019 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΪ 
(επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4322/24-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9155/2019/0000769/
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 09-12-2019 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2004 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5010/04-11-2019, 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9109/2019/0000590/
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 Ιθαγέ-
νειας (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2019 δήλωση 
- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΕΝΡΙΚΟ (επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεν-

νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2002 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4169/22-08-2019 
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   

 Ι 

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.9153/2019/0000754/
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 05-12-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟ-
ΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09- 2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 12-12-2002 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα)

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα)

ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9152/2019/0000753/

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 05-12-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΕΛΙΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02- 2010 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 12-12-2002 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα)

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9132/2019/0000685/
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 06-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΚΕΟ (επώνυμο) ΓΙΑΖΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2012 και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 20-03-2002 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΖΙ (JAZI) (κύριο όνομα)

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΖΙ (JAZI) (κύριο όνομα)

ΑΜΠΡΙΓΚΕΛΑ (ABRIGELA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 Ι 

   (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.9100/2019/0000556/
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 02-09-2019 
δήλωση - αίτηση της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΧΙΛΑΪ (πατρώνυμο) -, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2007 και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 18-06-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΧΙΛΑΪ (MAHILAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9081/2019/0000472/

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 17-07-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΛΑΒ-
ΝΤΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03- 2011 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 26-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΙΤΣΙ (CEKICI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΡΙΜ (LAVDRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΙΤΣΙ (CEKICI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΑ (FLORA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9080/2019/0000471/

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 17-07-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΤΣΕΚΙΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΛΑΒΝΤΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 26-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΙΤΣΙ (CEKICI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΡΙΜ (LAVDRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΙΤΣΙ (CEKICI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΑ (FLORA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 Ι 

   (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.8976/2020/0000519/
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. 1 του άρθρου 1Β του 
ν. 3284/2004 «Περί  Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΣΟΒΑ (όνομα) ΡΕΤΖΕΠ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1995 και κα-
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τοικεί στο Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 5360/16-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8988/2020/0000452/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
ν. 3284/2004 «Περί  Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 17-12-
2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλι-
κίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΜΕΡΑΪ (όνομα) ΚΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΖΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18- 01-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5220/25-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8994/2020/0000499/
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 24-12-2018 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΑΛΙΑΪ (όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-12-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7571/13-12-2018 
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

 Ι 

   (10) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9158/2019/0000777/
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 11-12-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΕΚΙΜ (επώνυμο) ΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 12-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΪ (ISAJ) (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ 

(SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΪ (ISAJ) (κύριο όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ 

(NERTILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9136/2019/0000702/

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 11-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (πατρώνυμο) 
ΒΙΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20- 02-2013 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 02-06-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (THOMAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΙΡΟΝ (VIRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (THOMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΕΝΤΙΑ (ELEDIA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9110/2019/0000591/

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 18-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13- 08-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9027/2019/0000054/

20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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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 11-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΖΕΜΑΛ (επώνυμο) ΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΑΜΗΣ, 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 31-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΚΑ (TOKA) (κύριο όνομα)

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΚΑ (TOKA) (κύριο όνομα)

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9026/2019/0000053/

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 11-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2010 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΑΜΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΚΑ (TOKA) (κύριο όνομα)

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΚΑ (TOKA) (κύριο όνομα)

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9145/2019/0000730/20-07-

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 Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-11-
2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01- 2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 27-08-2004 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΑΛΝΤΑ (ALDA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 Ι 

   (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9124/2019/0000658/
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 23-10-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΒΑΓΓΕΛΗΣ (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 13-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙ 

(GENTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ 

(ELONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9121/2019/0000625/

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 07-10-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04- 2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 22-08-2003 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (KUCUKU) (κύριο 

όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ (KUCUKU) (κύριο 

όνομα) ΕΛΤΣΑ (ELCA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9113/2019/0000597/

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 
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(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
ν. 3284/2004 «Περί  Κυρώσεως του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-
09-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04- 2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 26-01-2003 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9105/2019/0000582/

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 16-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΤΑΦΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 29-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΪ (TAFAJ) (κύριο όνομα)

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑΪ (TAFAJ) (κύριο όνομα)

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9034/2019/0000117/

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 22-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) 
ΕΡΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03- 2012 και 
κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 06-02-2002 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα)

ΕΡΛΙΝ (ERLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα)

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.9033/2019/0000116/
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 22-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΛΩΡΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΕΡΛΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα)

ΕΡΛΙΝ (ERLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα)

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9112/2019/0000596/

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 23-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08- 2010 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 26-01-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 Ι 

   (12) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9146/2020/0000304/
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 25-11-2019 δήλωση - 
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αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑΪ (όνομα) ΑΡΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5555/07-11-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9092/2020/0000204/
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 26-08-2019 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΡΑΚΙΠΙ (όνομα) ΦΑΪΚ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2847/18-07-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9102/2020/0000250/
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 02-09-2019 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΣΑΪ (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-1998 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 4090/08-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8984/2020/0000450/
20-07-2020 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 07-12-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5544/
16-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονί-
ων Νήσων. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 Ι 

   (13) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.9054/2020/0000175/
20-07-2020 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 15-05-2019 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑΪ (όνομα) ΕΓΙΟΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΪΚΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-2000 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 1437/03-04-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9049/2019/0000690/
20-07-2020 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 06-05-2019 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-08-1998 και 
κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5548/16-10-2018 
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  
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