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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1869/2020/0000515/25-09-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
03-10-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΕΛΓΓΑΔΟ (όνομα) 
ΜΑΡΙΟ ΛΟΡΑΝ (πατρώνυμο) ΑΝΙΒΑΛ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-07-1967, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 Με την υπό στοιχεία Φ.3927/2020/0001469/
29-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΣΤΙ (επώ-
νυμο) ΣΚΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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.20.4/6059/29-06-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

 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.3840/2020/0002072/
29-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 06-02-2020 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΡΑΤΕ (όνομα) 
ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ ΠΑΤΡΟΣ, που γεννήθη-
κε στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 29-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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- 06-2017 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/17687/ 
23-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

   (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.8758/2020/0002231/
29-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2020 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΡΕΦ 
(επώνυμο) ΤΣΑΝΕ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-2005 και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6244/01-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8768/2020/0002569/
29-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-07-2020 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΗΤΑΣ 
(επώνυμο) ΣΤΕΠΑΝΟΒ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2003 και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6333/01-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8769/2020/0002387/
29-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΣΕΧΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6339 / 01-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
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   (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9320/2020/0000067/
30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-01-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2011 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΩ, 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 16-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (CALA) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΝΙΕΛΑ (DANIELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9405/2020/0000568/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 17-02-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-01-2003 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9535/2020/0001610/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΧΕΝΡΙ (επώνυμο) ΑΛΛΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2013 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 06-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΝΤΑΣΙ (ALLDASHI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΝΤΑΣΙ (ALLDASHI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9532/2020/0001575/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-06-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-03-2006 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 25-06-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (CAKA) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (CAKA) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9537/2020/0001699/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 
- Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 03-07-2020 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2013 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 01-02-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (TARUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (TARUSHI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΛΙΖΑΡΕ (GJYLYZARE).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9311/2020/0000022/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡ-
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ΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2008 και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 04-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA) (κύριο όνο-

μα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9212/2019/0003284/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (RROKAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (RROKAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.9087/2019/0002732/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 02-09-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΧΑΛΙΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2005 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-11-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (ISAKU) (κύριο όνομα) 

ΧΑΛΙΛ (HALIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΑΚΟΥ (ISAKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.8911/2019/0001575/30-09-

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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-05-2019 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙ-
ΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2012 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 01-07-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANJELA).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.8910/2019/0001573/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-05-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2008 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 01-07-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANJELA) .

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

  (6)
 Τροποποίηση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ ΡΟΜΠΕΡΤ 

(SERJANI ROBERT)   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.6118/2020/0001616/30/09/2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας τροποποι-
είται η υπό στοιχεία Φ.6118/2019/0002429/06-02-2020 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 507), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένει-
ας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) του ομογενούς SERJANI (ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ) ROBERT 
(ΡΟΜΠΕΡΤ) του PERPERIM (ΠΕΡΠΕΡΙΜ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-10-1983 και κατοικεί στο 
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Δήμο ΚΕΑΣ, ως προς το πατρώνυμο από ΠΕΡΠΕΡΙΜ σε 
ΠΕΡΠΑΡΙΜ. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

   (7) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.5880/2019/0002183/
30-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΤΣΗ (POCI) ΔΗΜΗΤΡΑ-
ΚΗ (DHIMITRAQ) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A272092, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1981 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5934/2019/0001299/
30-09-2020 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 03-05-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) 
ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ) ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A615118, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-10-1953 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5954/2020/0001194/
30-09-2020 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 15-05-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΔΑΜΑΪ (DHAMAJ) 
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) ον. πατρός ΚΙΤΟ (KITO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A494798, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-01-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6475/2020/0001362/
30-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΜΕΤΑΪ (SHAMETAJ) 
ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA) ον. πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A615125, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-12-1965 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.6027/2019/0001429/
30-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΚΗ (BAKI) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
(MARGARITA) ον. πατρός ΛΑΖΟ (LLAZO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A427121, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-02-1970 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.6437/2020/0001497/
30-09-2020 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 01-11-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΟΥΤΣΗ (PUCI) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΓΚΑΚΕ (GAQE), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A465611, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-02-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

    (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.6865/2020/0001601/
30-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-06-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΕΡΜΥΣΙ (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΙΜΩΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3286/23-04-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6908/2020/0001598/
30-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΕΒΣΚΑΪΑ 
(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΒΙΤΑΛΙ, που γεννήθηκε 
στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 05-07-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΗΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
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τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1609/20-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

   (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.8638/2019/0000200/
30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΒΑΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2009 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 05-07-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9118/2019/0002885/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 
- Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2019 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΛΑΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, 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 20-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΑΪ (LLACAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΝΤΡΕΤ (KUDRET).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΑΪ (LLACAJ) (κύριο όνομα) 
ΑΝΙΛΑ (ANILA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9292/2019/0003719/
30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 17-12-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΛΕΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΚΥΠΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2013 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 10-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) ΕΒΕ-

ΛΙΝΑ (EVELINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.8639/2019/0000201/

30-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΒΑΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2012 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 
05-07-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.8890/2019/0001454/

11-08-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-05-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΤΝΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, 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 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA). 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

   (10) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.9150/2019/0002979/
29-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΡΟΥΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2013 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΤΗΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνε-
χόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νό-
μιμα στη χώρα από 25-07-2003 και η μητέρα της κατέχει 
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΚΟ (RUKO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΚΟ (RUKO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9180/2019/0003133/

29-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-10-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΑΜΠΙΝΑ (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2013 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 27-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI) (κύριο όνομα) 
ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9188/2019/0003176/
29-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ (MYDERIZI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΙΡΕ (FATMIRE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.8852/2019/0001253/

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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 16-04-2019 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΓΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟ-
ΔΟΥ, 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 17-06-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡIΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.8791/2019/0000882/

29-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΓΕΤΛΙΝ (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΗ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2012 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 08-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΗ (GJECI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΗ (GJECI) (κύριο όνομα) 
ΓΕΤΑ (JETA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.7846/2020/0001773/
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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-07-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟT, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2008 και κατοικεί 
στον 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 27-02-2006 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΟΤ (PANAJOT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA)
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9132/2019/0002931/

12-08-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕ-
ΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2011 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (RROKAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ (NUREDIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΚΑΪ (RROKAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ (JULINDA) 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3193/2020/0002046/
11-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.) ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 03-09-2020 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
03-05-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (12) 
 Στην υπό στοιχεία Φ.109474/2017/0007966/22-11-2019 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β’ 616/2020, 
διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης: 

Από το εσφαλμένο: «01/10/2002»,
στο ορθό: «28/09/2002». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών   )

 Ι

(13) 
 Στην υπό στοιχεία Φ23762/2019/0002327/26-08-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β’ 3981, γίνεται 
η παρακάτω διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Με την Φ. Φ23762/2019/0002327/ 
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ……., γίνεται αποδεκτή 
η από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 
06-02-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, …... 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2061/07-03-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. »,

στο ορθό: «Με την υπό στοιχεία Φ. Φ23762/2019/ 
0002327/26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ……., γίνεται 
αποδεκτή η από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην Αλβα-
νία την 06-02-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, …... 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 2061/07-03-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.».

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   
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