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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.3343/2020/0002125/
04-11-2020 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, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-12-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
(επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΡΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 12-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) ΡΙΝΟΣ 

(RINOSH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΑ (ΑNA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3344/2020/0002539/

04-11-2020 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-12-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 
(επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΡΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 12-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) ΡΙΝΟΣ 

(RINOSH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΑ (ΑNA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5175/2020/0002540/

04-11-2020 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, A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 30-05-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 
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 
08-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΒΑΛ-

ΝΤΕΤ (VALDET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (ΒEGO) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5278/2020/0001728/

04-11-2020 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, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-07-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΑ (επώνυμο) 
ΣΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, 
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 ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (SHARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΜΙΡΙΜ (ΑDMIRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (SHARKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΑ (ΑNILA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5279/2020/0001729/
04-11-2020 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, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-07-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΣΙΟ (επώνυμο) 
ΣΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, 
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 ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (SHARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΜΙΡΙΜ (ΑDMIRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΟΥ (SHARKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΑ (ΑNILA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5321/2020/0002206/

04-11-2020 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, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΑΟΥΤ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 
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 
07-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤ (DAUT) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤ (DAUT) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.3860/2020/0001781/
22-10-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
25-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΣΑΧΒΕΡΝΤΙΑΝ (όνομα) 
ΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΝΒΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕ-
ΝΙΑ την 29-01-1989, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1438/1984.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.1678/2020/0000417/
22-10-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 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 07-03-2016
αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒ (όνομα) ΟΛΕ-
ΞΑΝΝΤΡ (πατρώνυμο) ΤΙΜΟΘΕΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 06-05-1990, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρο 1 του ν. 1438/1984.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.40401/2020/0006891/
08-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΙΦΣΑ (ΒIFSHA) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIRAQ) 
ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣ (ΑNASTAS), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A354069, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-11-1976 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.49742/2019/0003384/
08-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 06-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΣΟΥΛΗ (SHULI) ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) 
ον. πατρός ΑΠΟΣΤΟΛ (ΑPOSTOL), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A205088, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.50611/2019/0016529/
01-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 16-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΡΕΚΟΣ (DHREKO) ΒΑΣΙΛΗΣ 
(VASILLAQ) ον. πατρός ΑΝΤΟΝ (ΑNDON), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A458213, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-02-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπού .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1416/2020/0001033/03-09-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
17/03-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή 
η από 07-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: Επώνυμο ΚΑΛΘΙ Όνο-
μα ΕΝΤΜΟΝΤ Όν. πατρός ΝΤΟΤΣ, γεν. 30-08-1976 στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.984/2020/0000512/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 4/12-02-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 11-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΝΟΜΑΡΕΝΚΟ Όνομα ΓΑΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΒΛΟ, γεν. 28-09-1966 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1235/2020/0000594/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
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υπ’ αρ. 14/11-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 20-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑ Όνομα ΣΑΪΜΙΡ Όν. πατρός ΦΙΛΕ, γεν. 
27-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1323/2020/0000601/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 22/05-11-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 21-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΪΛΟΒ Όνομα ΙΟΝ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΪ, 
γεν. 09-11-1977 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(7)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.972/2020/0000510/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 4/12-02-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 30-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΤΙΚΑ Όνομα ΛΑΟΥΡΑ-ΒΙΟΡΙΚΑ Όν. πα-
τρός ΙΩΑΝ, γεν. 17-09-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.992/2020/0000509/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 4/12-02-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 20-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΜΠΟΥΛΑ Όνομα ΜΑΛΓΚΟΖΑΤΑ Όν. 
πατρός ΜΑΡΙΑΝ ΕΟΥΓΚΕΝΙΟΥΣ, γεν. 28-01-1976 στην 
ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 1163/2020/0000513/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 28-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΤΑ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ, γεν. 
14-02-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1414/2020/0000472/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 15/19-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 03-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΤΣΕΡ Όνομα ΑΝΝΑ ΡΟΟΥΖΜΑΡΥ 
Όν. πατρός ΤΣΑΡΛΣ ΧΙΟΥ ΧΕΝΤΥ, γεν. 13-07-1967 στο 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 1279/2020/0000597/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 22/05-11-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 02-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΟΒΚΟ Όνομα ΛΙΛΙΑ Όν. πατρός ΠΑΒΕΛ, 
γεν. 28-10-1978 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ. 1328/2020/0000474/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 15/19-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 30-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΕΤΕΡΦΙΛΝΤ Όνομα ΡΟΜΠΙΝ-ΑΝΤΟΝΥ-
ΧΕΡΣΕΛ Όν. πατρός ΠΕΤΕΡ ΜΠΡΟΥΣ, γεν. 06-08-1952 στο 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη, 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της .

 Με την υπ’ αρ. Φ.2560/2020/0000644/15-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, A’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (όνομα) ΣΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-12-1999 και κα-
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τοικεί στον Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/10663/19-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της .

 Με την υπό στοιχεία Φ.18156/2020/0000888/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, A’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 25-09-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΣΙ (όνομα) 
ΕΣΛΙ (πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥ-
ΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9637/19-09-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.) .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.40197/2020/0002598/
29-10-2020 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 
αποδεκτή η από 05-10-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΪΡΙ (επώνυμο) 
ΣΑΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ στις 23-09-2014 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕ-
ΩΝ, 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 
07-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο όνο-

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (SHABANI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40205/2020/0002647/

29-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 αποδεκτή η από 07-10-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ (επώνυμο) ΒΕΛΙΚΟ (πατρώνυμο) ΘΟΜΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 20-02-2013 και κατοικεί στον 
Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 26-04-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΚΟ (VELIKO) (κύριο όνομα) 

ΘΟΜΑ (THOMA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ (GJOSHI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΡΙΕΤΑ (EMIRJETA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.) .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2359/2020/0000918/
24-07-2020 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, A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
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του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΑ-
ΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-07-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 21-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΓΙΕΤΑ (LULJETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2360/2020/0000919/

24-07-2020 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, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-03-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΜΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-08-2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 21-09-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΓΙΕΤΑ (LULJETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2361/2020/0000920/

17-07-2020 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, A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-03-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΛΙΤΑ (επώ-
νυμο) ΜΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 21-09-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΓΙΕΤΑ (LULJETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2450/2020/0000774/

14-09-2020 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, A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-07-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) ΖΑΛ-
ΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-02-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΛΛΙ (ZALLI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ΑLTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΛΛΙ (ZALLI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2451/2020/0000775/

14-09-2020 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, A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-07-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΖΑΛ-
ΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-02-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΛΛΙ (ZALLI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ΑLTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΛΛΙ (ZALLI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.2586/2020/0000687/

15-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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, 
A’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΟΣΜΙΝ-ΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΛΑΝΤΑΡΟΥ (πατρώνυμο) 
ΦΑΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 
19-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής Πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΤΑΡΟΥ (LADARU) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΝΕΛ (FANEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΤΑΡΟΥ (LADARU) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΝΑ-ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΤΣΑ (DANA-DUMITRITA).
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7. Με την υπό στοιχεία Φ.2585/2019/0002739/
15-07-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, A’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙ-
ΑΝ  - ΝΤΑΜΙΑΝ (επώνυμο) ΛΑΝΤΑΡΟΥ (πατρώνυμο) 
ΦΑΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 
19-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής Πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΤΑΡΟΥ (LADARU) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΝΕΛ (FANEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΤΑΡΟΥ (LADARU) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΝΑ-ΝΤΟΥΜΙΤΡΙΤΣΑ (DANA-DUMITRITA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.39671/2020/0001990/
02-11-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊ-
σταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.  3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
12-03-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΠΕΠΠΑΣ (όνομα) ΛΕ-
ΩΝΙΔΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΙΜΩΝ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στις 07-07-1959, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.2070/2019/0001766/
26-08-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελ-

ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται 
δεκτό το από 26-03-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ (όνομα) ΑΛΙΣΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 03-08-2016, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/
2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2146/2019/0002036/
24-07-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 15-07-2014 αίτημα του (επώνυμο) 
ΑΓΙΟΥΠ (όνομα) MAPBIN (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
που γεννήθηκε στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ την 24-05-1995, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2374/2019/0001232/
26-08-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό 
το από 15-03-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΗ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 
16-07-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.40121/2020/0002742/
30-10-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 22-06-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ (όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 05-12-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)

    Στην υπό στοιχεία (Φ.2705/2020/0001319/14-10-2020) 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης (Β’ 4815), στη σελίδα 53310, στή-
λη α’, στον τέταρτο στίχο από την αρχή διαγράφεται η 
φράση «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)

Ι

(16)

    Στην υπό στοιχεία Φ.2704/2020/0001280/14-10-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυν-

σης Ιθαγένειας Κρήτης (Β’ 4815), στη σελίδα 53310, στήλη 
α’, στον εικοστό έβδομο στίχο από την αρχή διαγράφεται 
η φράση «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)

Ι

(17)
    Στην υπό στοιχεία Φ.2703/2020/0001279/14-10-2020 

απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης (Β’ 4815), στη σελίδα 53310, στή-
λη α’, στον δωδέκατο στίχο από το τέλος διαγράφεται η 
φράση «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)   

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