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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5410

(Α’ 50) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 4735/2020
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 22-05-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΓΑΣ (όνομα)
ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

7

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

9

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

10

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Β του Κ.Ε.Ι.

11

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.

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2740/2020/0001663/ΑΚ/
19-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου 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) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 0809-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-08-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Ι

(3)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2712/2020/0001467/ΑΚ/
19-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου 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

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2207/2020/0001894/ΑΚ/
18-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
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Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από
31-10-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗ
(όνομα) ΣΥΛΒΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 06-06-1952, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 4 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 253).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Τεύχος B’ 5410/09.12.2020

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.8557/2020/0001966/
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), μετά το υπ’
αρ. 9/10-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από
03-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΙΝΤΖΑ Όνομα ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Όν. πατρός
ΣΩΤΗΡ, γεν. 26-12-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2752/2020/0001919/ΑΚ/
19-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου 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) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 07-10-2020
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2013, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.10717/2020/0002642/
16-11-2020 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 10-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΑΡΟΣ (GARO) ΑΧΙΛΛΕΑΣ
(ΑHILEAS) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANTELI), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό
στοιχεία Α481408, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-02-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.1588/2020/0001901/ΑΚ/
18-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου 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) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 28-09-2015
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ (όνομα) ΟΥΡΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-10-2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

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

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.8780/2020/0002635/
20-11-2020 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 05-08-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΜΕΒΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2013 και κατοικεί στον Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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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 23-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει δελτίο μόνιμης
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΕΒΛΑΝ (MEVLAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΑΛΕΝΤΙΝΑ (GALENTINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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.8764/2019/0000761/
20-11-2020 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 13-03-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΑΝΑ
(επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03- 2011 και κατοικεί στον
Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 10-07-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΙΑΝΑ (ΒESJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8896/2019/0001463/
20-11-2020 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 08-05-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΙΟΛ
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2007 και κατοικεί στον Δήμο
ΡΟΔΟΥ, 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 27-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

63897

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΙΝΑ (ΑRTINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.8959/2019/0001940/
20-11-2020 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 10-06-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙΑΝ
(επώνυμο) ΚΟΛΜΑΡΚΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2012 και κατοικεί στον
Δήμο ΚΩ, 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 23-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΜΑΡΚΑΪ (KOLMARKAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣ (GENC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΜΑΡΚΑΪ (KOLMARKAJ)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9298/2019/0003757/
20-11-2020 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 19-12-2019 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
12-08-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΛΙ (KOLLI) (κύριο όνομα)
ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΛΙ (KOLLI) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΪΛΝΤΑ (RUILDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9299/2019/0003758/
20-11-2020 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 19-12-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2005 και κατοικεί
στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
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Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 12-08-2002 και κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΛΙ (KOLLI) (κύριο όνομα)
ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΛΙ (KOLLI) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΪΛΝΤΑ (RUILDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.8765/2019/0000763/
16-11-2020 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 13-03-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΑΝΑ
(επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2008 και κατοικεί στον
Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 10-07-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΙΑΝΑ (ΒESJANA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμ. Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9185/2020/0000180/
04-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
26-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΓΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-11-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,
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 30-09-2019,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5855/13-01-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.9192/2020/0000219/
04-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 11-03-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 06-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,
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 υπ’ αρ. 6244/27-01-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Πελοπόννησου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(11)
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.40119/2020/0001572/
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),
γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΙ (επώνυμο) ΠΑΣΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2013 και κατοικεί στον Δήμο
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 31-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (PASHO) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΑΝΤΟ (ΑRMANDO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΟ (PASHO) (κύριο όνομα)
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Πελοπόννησου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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