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11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
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νειας (Κ.Ε.Ι.)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.40217/2019/0015095/

14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 54/19-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-09-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΜΑΝΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΙΣΜΕΤ, 
γεν. 25-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.50245/2020/0000418/
16-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 6/21-02-2020 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-05-2019 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΟΥΤΟΝ Όνομα ΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΛΜΠΕΡΤ ΤΖΩΡΤΖ, γεν. 17-08-1962 στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.214555/2020/0007587/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 24/05-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΚΟΥ Όνομα ΝΕΒΙΛΑ Όν. πατρός ΛΑΖΕΡ, 
γεν. 01-11-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.78576/2020/0007802/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 
παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 
του ν. 2910/2001 (91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 
24-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΟΒΣΚΑ Όνομα ΟΥΜΠΑΒΚΑ 
Όν. πατρός ΣΤΟΪΚΟ, γεν. 13-12-1975 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217500/2020/0007420/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 1/31-01-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-02-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΑΤΜΑ Όν. πατρός ΜΠΑΝΤ, γεν. 
28-06-1975 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.164284/2020/0007819/
06-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 
παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 
του ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49)  γίνεται δεκτή η από 
15-02-2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΗ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΛΑΜΠΗ, γεν. 15-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.216834/2020/0007589/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 37/19-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΙ Όνομα ΑΛΚΕΤ Όν. πατρός ΑΛΜΠΕΡΤ, 
γεν. 10-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.) 

  1.  Με την υπό στοιχεία Φ.15006/2016/0022184/

13-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΖΕΝΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06- 2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 106/30-11-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (ZENELAJ) (κύριο όνο-

μα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (ZENELAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΙΕ (BUKURIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15007/2016/0022185/

13-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώ-
νυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11- 2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 106/30-11-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (ZENELAJ) (κύριο όνο-

μα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (ZENELAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΙΕ (BUKURIJE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.15009/2016/0022191/

13-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ 
(επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2009 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
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κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνε-
χόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 106/30-11-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (ZENELAJ) (κύριο όνο-

μα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΪ (ZENELAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΙΕ (BUKURIJE). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Πρϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης κ.α.α. 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΟΥ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.) 

  1.  Με την υπό στοιχεία Φ.14128/2020/0007340/
13-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΙΝΑ 
(επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07- 2007 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την 
υπ’ αρ. 118/28-09-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 20-03-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.14771/2016/0020833/

13-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΣ 
(επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2006 και κατοικεί στον Δήμο 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,όπως προκύπτει από 
την υπ’ αρ. 382/05-12-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (KECI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (KECI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Πρϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης κ.α.α. 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΟΥ
Ι  

(5)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κο τέκνο αλλοδαπών, που έχει γεννηθεί στην 

Ελλάδα έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελλη-

νικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχι-

στον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε 

τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση 

του τέκνου. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.9144/2019/0002966/
14-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-10-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΞΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΝΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2011 και κατοικεί στον 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-11-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΑ (MENA) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΑ (MENA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 
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(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

  1.  Με την υπό στοιχεία Φ.9120/2019/0002887/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 26-09-2019 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙ (επώνυμο) 
ΜΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6111/28-08-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9124/2019/0002915/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 30-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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. 5665 / 19-07-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9133/2019/0002932/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΣΠΕΡΑΝΤΣΑ (επώνυμο) 
ΡΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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. 8782/23-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9147/2019/0002970/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) 

ΖΕΝΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΥΣΛΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8512/17-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.9255/2019/0003527/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 04-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 27-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8364/11-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας 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
Ι  

(7)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9007/2019/0002407/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-02-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5212/01-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9008/2019/0002408/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 09-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5213/01-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9187/2019/0003175/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 31-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΤΟΝ (επώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΥΝΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 15-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7732/26-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9248/2019/0003516/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΟΝΚΑ (επώνυμο) ΚΙΡΙ-
ΛΟΒΑ (πατρώνυμο) ΓΕΟΡΓΙ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ την 20-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8973/31-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.9250/2019/0003518/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 03-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΜΕΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΕΡΒΙΣΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10013/26-11-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9252/2019/0003524/

14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 04-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΝΤΡΕΚΑ (πατρώνυμο) ΤΖΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9048/30-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας 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

Ι  

(8)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.18157/2019/0000870/
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 03-05-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΑΓΟΡΑΣ (AGORA) 
ΕΝΕΑΣ (ENEA) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A259833, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-12-1989 και κατοικεί στον Δήμο Κεντρικής ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ και Διαποντίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16323/2019/0001416/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η 
από 11-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (BIRBILI) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) 
ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A467155, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-1979 και κατοι-
κεί στο Δήμο Κεντρικής ΚΕΡΚΥΡΑΣ και Διαποντίων Νήσων. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  
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(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

  1.  Με την υπό στοιχεία Φ.39813/2020/0001438/
08-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-08-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ 
(όνομα) ΚΛΙΣΜΑΝ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1997 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/ 8140/29- 07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.39912/2020/0001696/
06-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-10-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (όνομα) 
ΑΡΝΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΚΑΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/11280/02-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.  

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι  

(10)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

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

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.18261/2019/0001342/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 18-09-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με 

στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΣΤΙΟΥΚΟΒΑ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΙΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 17-03-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 22-02-2016 
από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 
Ι

(11) 
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.18169/2019/0000606/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 15-05-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-12-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΞΩΝ, 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. 2013 / 08-04-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

 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 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

  1.  Με την υπό στοιχεία Φ. 18063/2019/0000110/
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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΛΙΑΝΑ 
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(επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2010 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Δήμος Βόρειας Κέρκυρας) 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 01-09-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 18089/2019/0000223/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 25-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2012 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
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 
01-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ. 18135/2019/0000417/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2011 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
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 
22-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΑ (SEMA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΑ (SEMA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΝΤΑ (ILDA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 18144/2019/0000488/
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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΑΪΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2008 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντί-
ων Νήσων) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-01-2005 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ. 18091/2020/0000451/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΓΙΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2010 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
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 
09-11-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΜΑΡΓΙΟΛΑ (EMARJOLA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ. 18078/2020/0000453/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ - 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επώνυμο) ΛΑΜΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΑΣ 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 01-04-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑ (LAMA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑ (LAMA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ. 18146/2019/0000490/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ 
(επώνυμο) ΦΕΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΡΙΝΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2008 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-12-2005 και η μητέρα της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΚΟΛΛΙ (FEKOLLI) (κύριο 

όνομα) ΡΙΝΟΡ (RINOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΚΟΛΛΙ (FEKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ. 18092/2020/0000450/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 25-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-12-2012 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
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 
09-11-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΑΪ (DEMIRAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΜΑΡΓΙΟΛΑ (EMARJOLA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ. 18123/2019/0000354/

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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ 
(επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2008 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-01-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑΪ (BROSHKAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑΪ (BROSHKAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA). 

 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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