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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23531/2020/0009646/28-09-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 06-11-2019 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΚΟΥΔΑΚΗΣ (όνομα) ΧΟΥΑΝ ΜΑΡΣΕΛΟ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 
15-04-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 περ. α’ του ν.δ. 3370/1955.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    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.15231/2020/0009779/
28-09-2020 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2008 και κατοικεί στο 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την υπ΄αρ. 107/24-09-2020 βεβαίωση (12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-01-2004 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΝ (ENTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) ΣΙ-

ΝΤΟΡΕΛΑ (SIDORELA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
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.2485/2020/0001745/ΑΚ/
18-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2019 δήλωση  - αίτη-
ση του αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 17-04-2018 
από την ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
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.2482/2020/0001721/ΑΚ/
18-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-03-2019 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-1998 και 

κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 23-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1137/07-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1679/2020/0000318/ΑΚ/
25-09-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’  50), γίνεται δεκτό το 
από 11-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΡΡΑΣ (όνομα) 
ΣΤΗΒΕΝ ΤΕΡΡΥ (πατρώνυμο) ΤΕΡΡΥ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 19-09-1988, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(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.8772/2019/0000777/
28-09-2020 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 14-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΙΟ 
(επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04- 12-2006 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 03-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (KOKUJA) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΓΙΑ (KOKUJA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9323/2020/0000080/

28-09-2020 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 15-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυ-
μο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΤΟΣΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) (κύριο 

όνομα) ΤΟΣΙ (TOSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) (κύριο 

όνομα) ΛΑΒΝΤΙΓΙΕ (LAVDIJE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9327/2020/0000093/

28-09-2020 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 15-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ 
(επώνυμο) ΛΑΧΙ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06- 2013 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟ-
ΔΟΥ, 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 
29-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΧΙ (LAHI) (κύριο όνομα) ΣΑΪΜΙΡ 

(SAJMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΧΙ (LAHI) (κύριο όνομα) ΜΠΑ-

ΤΙΛΑ (ΒITILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9339/2020/0000163/

28-09-2020 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 22-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09- 2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-

κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΒΛΑ-

ΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9340/2020/0000164/

28-09-2020 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 22-01-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΛ 
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09- 2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΒΛΑ-

ΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9366/2020/0000339/

25-09-2020 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 03-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΑ (επώ-
νυμο) ΧΑΜΖΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΪ (HAMZAI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ΑLTIN). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΛΙ (MYRTELI) (κύριο όνομα) 

ΒΟΪΣΟΒΑ (VOJSAVA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9421/2020/0000697/

25-09-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο) 
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ΜΕΤΟΛΛΑΡΗ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 01- 07-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΜΗΣ, 
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 16-07-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΑΡΗ (METOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΛΛΑΡΗ (METOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.9373/2020/0000375/

28-09-2020 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 05-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΟ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-08-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (PRELA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΛ (PREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΛΑ (PRELA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).

  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.8123/2020/0002336/
25-09-2020 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 02-07-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΙΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 18-08-2006 και κατέχει ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥ-
ΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΛΑ (ILA) (κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ 

(KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΛΑ (ILA) (κύριο όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ 

(SUZANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8888/2019/0001452/

25-09-2020 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 08-05-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΪΡΕΝΤΙΝ 
(επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΦΑΝΟΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16- 10-2012, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΩ, 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 17-04-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (ΑGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΝΟΛ (FANOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (ΑGALLIU) (κύριο 

όνομα) ΧΑΛΙΜΕ (HALIME).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9107/2019/0002854/

25-09-2020 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 23-09-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 12-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (VANGJELI) (κύριο όνο-

μα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ (VANGJELI) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9253/2019/0003525/

25-09-2020 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 04-12-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48127Τεύχος B’ 4421/07.10.2020

(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01- 2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (ΒARDHI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΓΚΛΕΝΑ (ERIGLENA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9318/2020/0000065/

25-09-2020 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 14-01-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΒΙΑ 
(επώνυμο) ΛΕΣΑΪ (πατρώνυμο) ΤΖΕΡΤΖ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 
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 
18-05-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΑΪ (LLESHAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΡΤΖ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΑΪ (LLESHAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9364/2020/0000337/

23-09-2020 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 03-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΑ 
(επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2013, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 22-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΣΟΥ-

ΕΛΑ (SUELA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9365/2020/0000338/

25-09-2020 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 03-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΙ (επώνυ-
μο) ΧΑΜΖΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-08-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΪ (HAMZAI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ΑLTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΛΙ (MYRTELI) (κύριο όνομα) 

ΒΟΪΣΑΒΑ (VOJSAVA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(8)
    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.8767/2019/0000766/
28-09-2020 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 13-03-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙ (επώνυ-
μο) ΖΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΚΑΪ (ZYKAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΣΛΛΙ (FASLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΑΪ (ZYKAJ) (κύριο όνομα) ΓΙΟ-

ΝΙΝΤΑ (JONIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9013/2019/0002432/

28-09-2020 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 11-07-2019 δήλωση - αίτηση 
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των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΪΣ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΕΛ 
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05-
2009, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-03-2008 και κατέχει 
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΑ (CHIRILA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΣΤΕΛ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (COSTEL BOGDAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΑ (CHIRILA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΕΑΝΑ ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ (ILEANA PETRONELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9014/2019/0002433/

28-09-2020 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 11-07-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΕΛ 
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-
2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-03-2008 και κατέχει 
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΑ (CHIRILA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΣΤΕΛ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (COSTEL BOGDAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΑ (CHIRILA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΕΑΝΑ ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ (ILEANA PETRONELA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9193/2019/0003215/

28-09-2020 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 απο-
δεκτή η από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΡΗ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-
03-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 02-08-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα) 

ΟΛΙΓΙΑΝΑ (OLIJANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9247/2019/0003515/

28-09-2020 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 03-12-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΟ (επώ-
νυμο) ΚΟΥΝΓΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23- 09-2013, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 27-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΝΓΚΟΥΛΛΙ (KUNGULLI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ (ΒLEDION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΝΓΚΟΥΛΛΙ (KUNGULLI) (κύριο 

όνομα) ΡΙΣΕΛΝΤΑ (RISELDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9328/2020/0000098/

28-09-2020 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 16-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ΑLEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΝΤΑ (ELDA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9498/2020/0001310/

28-09-2020 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 03-06-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ 
(επώνυμο) ΡΑΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06- 2010, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 16-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΓΚΑ (RAGA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΥΛ (ΒARDHYL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΓΚΑ (RAGA) (κύριο όνομα) ΕΛΟ-
ΝΑ (ELONA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(9)
    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.5255/2020/0002204/
14-09-2020 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 11-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (επώνυμο) ΝΕ-
ΛΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 
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 υπό στοιχεία Φ.20.4/8062/24-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης 

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
    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.179/2020/0000142/21-09-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 16-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣ, (επώνυμο) 
ΣΕΡΙΑΝΑΪ, (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2014, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡ-
ΠΕΝΗΣΙΟΥ, 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 28-07-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΚΕΡΙ (ΑSQERI). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(11)
    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.4909/2020/0001186/
21-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 24-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥ-
ΛΙΑ (όνομα) ΚΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/1024/03-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4983/2020/0001185/
21-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 14-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΟ 
(πατρώνυμο) ΑΧΙΛΛΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/6850/17-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4871/2020/0001180/
21-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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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 24-01-2020 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΡΕΛΛΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΣΤΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/15476/17- 12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.4976/2020/0001137/
22-09-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’  50), γίνεται 
δεκτό το από 31-07-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΤΡΑΪΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 27-10-1969, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(13)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23779/2020/0000715/
21-09-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 
4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 29-10-2019 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΟΒΗΣ ΛΙΜΟΕΪΡΟ (όνομα) ΙΚΑΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 28-10-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.9066/2019/0000422/
02-09-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
19-06-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ (όνομα) 
ΛΟΥΙΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 14-09-1959, για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ     

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