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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   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.46186/2020/0009674/
28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
21-02-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΥΛΒΙΑ, (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ, 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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. 680/6/17-01-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.46187/2020/0009621/
28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η 
από 21-02-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΥΣ, (επώνυμο) ΧΑΝΑ, 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-09-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 30-06-2016, 
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σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 19070/4/07-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.46790/2020/0009095/
28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
18-04-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ, (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ, (πατρώ-
νυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 4720/3/23-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.48706/2018/0021898/
28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
31-10-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ, (επώνυμο) ΡΙΝΑ, (πα-
τρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-03-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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. 15480/8/17-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.46779/2020/0004803/28-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η από 17-04-2018 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΖΝΤΑ, (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ, 
(πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-12-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 16156/25/23-10-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(2)
    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.46543/2020/0006898/
28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 21-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΕΝ-ΝΗΪ, (επώνυμο) ΤΡΑΝ, 
(πατρώνυμο) ΘΑΝΧ-ΚΟΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-10-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤ-
ΤΟΥ, 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 
20-11-1984 και ο πατέρας της κατέχει ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΑΝ (TRAN), (κύριο όνομα) ΘΑΝΧ-

ΚΟΝΓΚ (THANH CONG).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΓΚΟΥΓΙΕΝ (NGUYEN), (κύριο 

όνομα) ΘΑΪ-ΘΑΝΧ (THI THACH).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.47001/2020/0009712/

28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 08-05-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, (επώνυμο) 
ΖΑΝΑΪ, (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΪ (ZANAJ), (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΪ (ZANAJ), (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΡΑΛΝΤΑ (GERALDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.48709/2018/0021905/

28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 31-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΒΙΑ, (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ, 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-07-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
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εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-10-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA), (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA), (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.48715/2018/0021928/

28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 31-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ, (επώνυμο) 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ, (πατρώνυμο) ΧΑΜΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-09-2001 και ο πατέρας του είχε ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (MOHAMED), (κύριο 

όνομα) ΧΑΜΝΤΙ (HAMDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΑ (TAHA), (κύριο όνομα) ΜΑΪ 

(MAY).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.50822/2020/0004341/28-08-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004,  Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 
25-09-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ 
(όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗΣ, που γεννή-
θηκε στην ΡΩΣΙΑ την 14-12-1980, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(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.46854/2020/0003180/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή 
η από 23-04-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΛΙΜΑ, (όνομα) ΠΙΡΕΤΑ, 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΛΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-11-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 1060/26/23-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.47104/2020/0003340/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η 
από 17-05-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ, 
(όνομα) ΣΕΛΜΑΝ, (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 30-06-2014, σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 5270/8/04-04-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.47510/2020/0006335/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 25-06-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡΗ, (όνομα) 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ, (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦ-
ΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 7670/18/25-05-2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45948 Τεύχος B’ 4186/29.09.2020

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    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.51819/2020/0009046/05-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 29-11-2017 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΙΡΗΝΗ, (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ, (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2003 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 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 09-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ), (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ), (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.51818/2020/0009047/

05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
29-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ, (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ, (πατρώνυμο) ΠΕΛ-
ΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2007 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 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 09-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ), (κύριο όνομα) 

ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ), (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(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.47468/2020/0009623/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 20-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ, (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ, 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-09-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-
02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (QAFA), (κύριο όνομα) ΠΕΡ-

ΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (QAFA), (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.47469/2020/0009620/

01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 20-06-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ, (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ, 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-03-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-
02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (QAFA), (κύριο όνομα) ΠΕΡ-

ΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑ (QAFA), (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

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.41676/2020/0002602/
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03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
18-01-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ, (όνομα) 
ΙΝΑ, (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 26-11-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2015, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 14160/41/27-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.46418/2020/0003162/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η 
από 12-03-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΛΙΚΑ, 
(όνομα) ΣΑΝΙΕ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 8380/26/01-06-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.46492/2020/0003185/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται 
δεκτή η από 19-03-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΪΝΑΤΙ, (όνομα) 
ΦΛΟΡΙΝΤΑ, (πατρώνυμο) ΣΕΦΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3267/3/01-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.47023/2020/0001026/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή 
η από 09-05-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ, (όνομα) ΝΤΙΕΛΕ, 

(πατρώνυμο) ΜΕΧΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-10-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 3267/12/01-03-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.47307/2020/0006309/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 06-06-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ, (όνομα) ΕΛΟΝΑ, 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-06-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6930/18/09-05-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.46508/2020/0003166/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 19-03-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙ, (όνομα) ΦΛΟ-
ΝΙΑ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6560/23/25-04-
2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.48434/2020/0009777/
28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 03-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ, (επώνυμο) 
ΤΣΑΝΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑ-
ΡΕΩΝ, 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 
22-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU), (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU), (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.48437/2020/0009780/

28-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 03-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ, (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ, 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-06-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU), (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΚΟΥ (CANAKU), (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλο-

δαπή που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβο-

λής της δήλωσης-αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπό στοιχεία Φ.47064/2020/0008913/27-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 

5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 14-05-2018 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ, (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ, 
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-08-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6160/20/23-04-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΚΟΥΚΙ σε ΚΟΥΚΗ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.38993/2020/0007776/
27-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 22-06-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, (επώνυμο) 
ΣΕΝΓΚΙΕΡΓΚΙ, (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΓΚΙΕΡΓΚΙ (SHENGJERGJI), (κύ-

ριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΓΚΙΕΡΓΚΙ (SHENGJERGJI), 

(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46457/2020/0005734/

27-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 14-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ-ΑΝΤΡΕΪ, (επώνυμο) 
ΜΕΛΙΝΤΕ, (πατρώνυμο) ΤΖΕΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
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ΛΑΔΑ την 26-01-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 03-02-2003 και η μητέρα του κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟ-
ΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΛΙΝΤΕ (MELINTE), (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΛΟΥ (GELU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΛΙΝΤΕ (MELINTE), (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.47409/2020/0005756/01-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η από 13-06-2018 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΕΡΑ, (όνομα) ΓΚΙΟΒΕΝΙ, (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 7670/30/25-05-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.47532/2020/0009026/04-08-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
27-06-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΛΝΤΑ, (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ, (πα-
τρώνυμο) ΑΓΝΩΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-12-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2017, σύμ-
φωνα με την υπ΄ αρ. 7130/8/14-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.44791/2020/0002600/04-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η από 16-10-2017 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΪΝΤΙ, (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ, 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-08-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 1850/22/09-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(14)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.9235/2020/0002341/08-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), γίνεται δεκτή η από 
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02-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΖΟΥΜΠΑ (XHUMBA), ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA), ον. 
πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A470772, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1991 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9561/2020/0002460/08-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), γίνεται 
δεκτή η από 24-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΛΤΣΗΣ (KALCI) ΣΠΥΡΟΣ 
(SPIROS), ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A219954, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2002 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(15)
    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.6386/2018/0003873/07-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν.  3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 15-10-2018 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙ, (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑΪ, (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-2001 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 8123/03-10-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6963/2019/0001966/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
11-09-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ, (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ, (πα-
τρώνυμο) ΡΟΥΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-09-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.3/5713/23-07-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6964/2019/0001967/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
11-09-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΡΙΜ, (επώνυμο) ΖΟΝΓΚΑ, 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/5772/12-08-2019 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

Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 Με την υπό στοιχεία Φ.6460/2018/0004347/04-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
20-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ, (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ, (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-08-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-04-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA), (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA), (κύριο όνομα) 

ΑΡΓΚΙΕΝΤΑ (ARGJENDA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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