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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9619/2020/0002586/18-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
14-9-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΒΑΘΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-12-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΜΟΥ, 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 30-6-2020 σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.3/4977.2, 5136.2, 5568.2/
25-8-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9620/2020/0002587/18-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
14-9-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 

στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΒΑΘΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-12-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΜΟΥ, 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 30-6-2020, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.3/4977.1, 5136.1, 5568.1/
25-8-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.20615/2020/0000259/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α΄ 217) 
και μετά το 12/27-6-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 29-3-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΛΣ Όνομα ΡΟΣΣΛΥΝ ΚΛΕΡ, Όν. πατρός 
ΜΑΪΚΛ ΑΝΤΟΝΥ ΡΟΪ, γεν. 4-3-1971 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21102/2019/0000974/20-10-2020 
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 14/
11-7-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η 
από 30-1-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΣΟΥΛΚΙΝΣ ΣΟΥΛΗ, Όνομα ΑΜΑΝΤΑ ΤΖΕΗΝ 
Όν. πατρός ΡΟΜΠΙΝ ΤΖΟΝ, γεν. 16-8-1962 στο ΗΝΩΜΕ-
ΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.20713/2020/0000263/20-10-2020 
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 14/
11-7-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η 
από 4-8-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΙΚΣ Όνομα ΤΕΣΑ ΤΖΕΗΝ, Όν. πατρός ΡΕ-
ΫΜΟΝΤ ΤΖΕΪΜΣ, γεν. 29-10-1960 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21186/2020/0000258/20-10-2020
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 14/
11-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή 
η από 3-4-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΧΑΜ ΚΛΑΔΗΣ, Όνομα ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΤΖΕΪΝ 
Όν. πατρός ΠΙΤΕΡ, γεν. 12-5-1964 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.21172/2019/0000976/20-10-2020
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 14/
11-7-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η 
από 13-3-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΗΒΗΣ Όνομα ΣΑΝΤΡΑ ΤΖΕΪΝ, Όν. πατρός 
ΡΟΤΖΕΡ ΤΖΩΡΤΖ, γεν. 12-10-1963 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.21031/2020/0001104/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-8-2020 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 17-8-2001 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 

τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/6397/11-8-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21032/2020/0000774/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-8-2020 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΣΑΛΛΑΡΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 27-4-2002 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/6579/7-8-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός της από ΚΡΙΣ-
ΤΙΝΑ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21037/2020/0001103/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
1-9-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (όνομα) ΝΤΕΝΑΛΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
στις 10-12-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΚΑΤΟΧΗΣ) για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/5433/
25-8-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21067/2020/0001218/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-
2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλι-
κίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
3-10-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
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λείου στην Ελλάδα την 30-6-2018, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.53.1/9046/14-10-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

      1. Με την υπό στοιχεία Φ.9111/2019/0000594/04-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-9-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΜΠΙΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6-2-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 15-6-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΤΑ (ΒIDA) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΝΤΙΜΙΡ (LADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΤΑ (ΒIDA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΕΤΑ (MARJETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9150/2019/0000742/4-11-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΔΑΝΑΪ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-3-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (ΒEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΕΝΗ (ELENI).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9156/2019/0000775/4-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
11-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΕΛ (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΚΛΑΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
6-4-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-6-2003 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (NIKAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΕΝΤ (KLARENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (NIKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9166/2020/0000014/4-11-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-1-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΜΙΛ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 8-8-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-
11-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ΑLLUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ΑLLUSHAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9173/2020/0000100/4-11-2020

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, Α΄217), γίνεται 
αποδεκτή η από 3-2-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΑΣΟΝ (επώνυμο) 
ΡΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-7-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
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 
3-1-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΚΑΪ (RIKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΡ (ΑRTAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΚΑΪ (RIKAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΙΝΤΑ (KLARIDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9188/2020/0000194/4-11-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 
4-3-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-4-
2012 και κατοικεί στον Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, 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 30-11-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (HAJDARI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ΑLBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9187/2020/0000192/4-11-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 
4-3-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-
6-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-

γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-8-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΑΝΤ (ΑRMAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.9182/2020/0000164/4-11-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-2-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΣΚΡΑΚΙ (πατρώνυμο) 
ΝΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-8-2013 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 11-11-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΡΑΚΙ (SKRAQI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΪΜΙΡ (NAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΡΑΚΙ (SKRAQI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).

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