
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

2 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

3 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

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

6 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

7 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.18337/2020/0010588/10-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49) γίνεται 
δεκτή η από 10-11-2009 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΕΛΕΝΗ (SELENI) ΡΟΜΠΕΡΤ 
(ROBERT), ον. πατρός ΤΕΛΗ (TELI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. 
Α477152, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1962 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(2)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.7135/2020/0000069/20-11-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) ο 
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.  4604/2019 
(Α΄50), γίνεται δεκτό το από 21-01-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ, 
(όνομα) ΧΛΟΗ, (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2019, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.9596/2020/0003336/20-11-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) ο 
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50), 
γίνεται δεκτό το από 21-08-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, (όνομα) 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2020, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Ο Αναπηρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(4)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.) .

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.9262/2019/0003545/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
05-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, (επώνυμο) ΖΟΥΛΑΤΙ, 
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 9896/22-11-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9425/2020/0003552/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
25-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία: (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ, (επώνυμο) ΓΙΑΝΙ, (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 7563/09-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9665/2020/0003275/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
26-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (όνομα) ΕΛΣΑ, (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΙ, (πα-
τρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 4234/24-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9666/2020/0003276/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 

26-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία: (όνομα) ΒΟΪΣΑΒΑ, (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ, 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 7093/14-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.9670/2020/0003319/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
27-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία: (όνομα) ΑΝΙ, (επώνυμο) ΓΚΥΠΗ, (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 6660/30-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.9686/2020/0003397/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
06-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία: (όνομα) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ, (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ, 
(πατρώνυμο) ΕΚΛΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 7095/21-10-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.8583/2020/0001505/20-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η από 
27-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΟΒΕ, (όνομα) 
ΡΟΜΕΟ, (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 06-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1387/09-04-2019 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.) .

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.8595/2018/0006045/16-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 28-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΤΖΑΤΙΝΤΑΡ, (επώνυμο) 
ΣΙΝΓΚΧ, (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚΧ (SINGH), (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ (SUKHWINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR), (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΓΙΝΤΕΡ (MANJINDER).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9641/2020/0002934/12-11-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 06-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία: (όνομα) ΘΩΜΑΣ ΤΖΕΪΜΣ, (επώνυμο) 
ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ, (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-08-2002 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ (METULLARI) ,(κύριο 

όνομα) ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΛΤΟΝ (CHARLTON), (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΙΖ (LOUISE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9642/2020/0002935/10-11-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 06-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ, (επώνυμο) 
ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ, (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-08-2002 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΛΛΑΡΙ (METULLARI), (κύριο 

όνομα) ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΛΤΟΝ (CHARLTON), (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΙΖ (LOUISE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9682/2020/0003369/12-11-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 04-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΓΙΟΕΛ, (επώνυμο) 
ΤΡΑΓΚΑΪ, (πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ (TRAGAJ), (κύριο όνομα) 

ΥΛΜΠΕΡ (YLBER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ (TRAGAJ), (κύριο όνο-

μα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9690/2020/0003408/16-11-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 06-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, (επώνυ-
μο) ΓΙΑΝΟΥΛΙ, (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2014, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΟΥΛΙ (JANULI), (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ (KRISTOFOR).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ (LLUPO), (κύριο όνομα) 
ΜΠΑΡΕΣΑ (MBARESA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.9695/2020/0003433/16-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 11-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΕΡΜΗΣ, (επώνυμο) ΚΑΠΑ, 
(πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-12-2014, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-09-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑ (KAPA), (κύριο όνομα) ΤΟ-

ΜΟΡ (TOMORR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑ (KAPA), (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA) .

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(6)
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.21219/2020/0000881/11-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 

22-04-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία: (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣΟ, (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ, 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 831/26-03-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.21319/2019/0000834/30-10-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) ο οποίος κυρώθη-
κε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό 
το από 24-06-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΪΤΝΕΡ, (όνομα) ΦΙΛΙΠΠ ΝΙΚΟΣ, 
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ, που γεννήθηκε 
στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 10-12-2018, 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   

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