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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5359

νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας

1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/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.

4

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

6

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

7

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

8

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

9

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπό στοιχεία Φ.1730/2020/0000876/ΑΚ/
11-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
18-08-2020 Δήλωση - Αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΕΧΙΛΛΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-02-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ,
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 υπ’ αρ. 3242/04-08-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.3376/2020/0000686/
17-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
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 29-07-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΠΕΤΡΙΝΙ (όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛΕ, που γεννήθηκε στην
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 21-01-1975, για την απόκτηση της ελλη-

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/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 υπό στοιχεία Φ.2473/2020/0001727/ΑΚ/
16-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 14-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 05-06-2018, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 564/04-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Τεύχος B’ 5359/07.12.2020

ται αποδεκτή η από 29-10-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
(επώνυμο) ΤΣΕΡΕΝΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2014 και κατοικεί στον Δήμο
ΣΕΡΒΙΩΝ, 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 22-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΕΝΙ (CERENI) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΕΝΙ (CERENI) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ΑRDIANA).

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

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

Ι

(6)

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
Με την υπό στοιχεία Φ.1144/2020/0001006/ΑΚ/
12-11-2020 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 15-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΟΥΛΑ (SULA) ΜΑΡΙΑ (MARIA)
ον. πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A295706,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.3638/2020/0001536/
19-11-2020 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), γίνε-

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5474/2020/0001565/
20-10-2020 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. 1/27-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 25-09-2017
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 16-02-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5480/2020/0001571/
20-10-2020 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. 2/12-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 26-09-2017
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΙΝΤΡΙ Όνομα ΠΟΥΛΛΟΥΜΠ Όν. πατρός ΚΑΠΛΛΑΝ, γεν. 02-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5493/2020/0001875/
20-10-2020 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. 4/02-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 09-10-2017
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΖΑΪΜΗ Όνομα ΕΛΟΝΑ Όν. πατρός ΚΙΑΝΙ,
γεν. 25-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.6425/2020/0001728/
20-10-2020 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. 4/09-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 22-05-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 28-04-1973 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 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.5181/2020/0001557/
20-10-2020 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. 3/18-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 22-03-2017
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ Όν. πατρός
ΣΑΦΕΤ, γεν. 16-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5405/2020/0001722/
20-10-2020 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. 10/26-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από
10-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΣΑΠΙ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός
ΠΕΤΡΑΚΗ, γεν. 04-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5429/2020/0001718/
20-10-2020 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. 12/10-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από
31-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός ΟΣΜΑΝ, γεν. 31-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5249/2020/0001734/
20-10-2020 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. 6/20-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
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φησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 10-05-2017
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΚΕΚΟΥΚΙ Όνομα ΕΡΜΑΛ Όν. πατρός ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, γεν. 15-10-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5394/2020/0001552/
20-10-2020 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. 7/04-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 02-08-2017
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΜΑΡΙΟ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ,
γεν. 23-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5182/2020/0001542/
20-10-2020 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. 4/09-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 23-03-2017
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΑ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΠΑΛΙ, γεν.
11-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5233/2020/0000576/
11-09-2020 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. 6/20-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 25-04-2017
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΡΟΒΕΝΑ Όν. πατρός ΣΑΜΠΑΝ, γεν. 31-05-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5380/2020/0001740/
20-10-2020 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. 8/11-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 21-07-2017
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΝΟΒΑΛΟΒΑ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 27-07-1986 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5424/2020/0001726/
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20-10-2020 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. 11/03-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 30-082017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΑΜΗ Όνομα ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 15-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.6671/2020/0001567/
20-10-2020 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. 9/19-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 28-02-2019
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΗΝ Όνομα ΚΟΝΡΑΝΤ ΜΑΡΚ Όν. πατρός
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΟΥΙΛΙΑΜ, γεν. 29-07-1959 στο ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5437/2020/0001715/
20-10-2020 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. 12/10-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από
07-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΟΥΛΗ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΣΕΡΙΑΝ,
γεν. 24-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.21214/2019/0000360/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 17-04-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-

Τεύχος B’ 5359/07.12.2020

δαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΛΙΛ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-04-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30-06-2017,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7618/14-01-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21209/2019/0000351/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
12-04-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΡΕΦΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-05-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30-06-2018,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 509/26-03-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21203/2019/0000331/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή
η από 10-04-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΥΕΝΑ (επώνυμο)
ΜΟΥΧΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠΕ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 502/26-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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