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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.217069/2020/0012205/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως ισχύουν 
και μετά το υπ’ αρ. 2/21-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιο-
νίου, γίνεται δεκτή η από 11-04-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΓΙΑ Όνομα ΕΝΤΒΙΝ Όν. πατρός ΚΑΣΤΡΙ-
ΟΤ, γεν. 20-06-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.216926/2020/0011443/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-

δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
11/14-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 29-05-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΜΕΤΑ Όνομα ΦΑΝΤΙΛ Όν. πατρός ΦΕΖΟΥ-
ΛΑ, γεν. 12-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.215546/2020/0012074/
19-11-2020 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. 1/18-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
07-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΘΜΑΝ Όνομα ΜΩΧΑΜΕΝΤ Όν. πατρός ΧΑ-
ΣΑΝ, γεν. 22-03-1979 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.213069/2020/0010459/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
11/22-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 01-03-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΕΡΙΣΕΛΑ Όν. πατρός ΣΚΕΛ-
ΚΙΜ, γεν. 13-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.218167/2020/0011462/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 3838/2010
(Α΄ 49) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 και 
μετά το υπ’ αρ. 2/17-06-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται 
δεκτή η από 24-09-2007 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ Όνομα ΝΤΕΓΙΑΝ Όν. πατρός 
ΜΙΛΕ, γεν. 27-10-1972 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.215532/2020/0011458/
19-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
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δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
27/20-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 04-01-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΤΖΕ-
ΛΑΝΤΙΝ, γεν. 10-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.213272/2020/0012064/
19-11-2020 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. 10/31-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 12-01-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΝΤΕΜΙΡ Όν. πατρός ΤΕΜΕ, 
γεν. 15-10-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 14854/2019/0004230/
28-08-2020 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. 55/05-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 15-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΕΛΛΑΡΙ Όνομα ΝΤΑΦΙΝΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΜΕΤ, γεν. 07-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 16132/2019/0004370/
04-09-2020 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. 37/19-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 10-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΙΝΕΛΛΙ Όνομα ΤΙΝΑ Όν. πατρός ΦΡΑ-
ΝΤΖΕΣΚΟ, γεν. 06-02-1980 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22214/2020/0008087/
24-11-2020  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. 40/18-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 04-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΓΚΟΣΙΑΝ Όνομα ΚΑΡΙΝΕ Όν. πατρός 
ΑΡΤΟΥΡ, γεν. 05-08-1976 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 18801/2020/0008178/

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. 18/29-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡ, γεν. 01-01-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 16077/2020/0002221/
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. 20/12-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 08-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ Όνομα ΣΠΡΕΣΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΛ, γεν. 24-03-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ. 17448/2019/0012067/
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 
35/13-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 17-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΚΑΪ Όνομα ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ Όν. πατρός 
ΜΠΕΚΙΡ, γεν. 02-09-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ. 17322/2020/0002067/
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. 4/06-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΒΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡ-
ΓΚΙ, γεν. 12-04-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.127/2020/0000038/10-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το 8/
18-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
02-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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(επώνυμο) ΜΠΑΛΑΝ, (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΝΙΑ, (πα-
τρώνυμο) ΚΟΣΤΙΚΑ, γεν. 30-05-1979 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.1011/2020/0001399/
10-11-2020 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. 4/14-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟΥ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟΣ, γεν. 11-04-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1010/2020/0001401/
10-11-2020 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. 4/14-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟΣ Όνομα ΠΕΤΡΟΣ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΗΣ, γεν. 07-04-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

ι

(5)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.958/2020/0001592/10-11-2020 
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. 
3/13-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
09-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΙΤΙ Όνομα ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ Όν. πατρός ΧΑΪ-
ΝΤΙΝ, γεν. 10-10-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.8815/2020/0003253/
23-11-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 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 02-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (DUUA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (DUUA) (κύριο όνομα) 

ΤΕΦΤΑ (TEFTA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8818/2020/0003265/

23-11-2020 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 απο-
δεκτή η από 24-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΓΚΙ-
ΝΗ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 22-
01-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΟΡ-

ΝΕΛΑ (ORNELA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.8813/2020/0003221/
23-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΙΚ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8534/11-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8822/2020/0003285/
23-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-09-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΝΣΙΛΑ (επώνυμο) ΜΑΛΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8644/11-09-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8804/2020/0003097/
23-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-09-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΝΒΑ (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-11-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλ 
ηνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8397/08-09-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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

  Με την υπό στοιχεία Φ.8811/2020/0003491/
23-11-2020 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 21-09-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΣΛΕΪ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 

όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΗ (ΑRAPI) (κύριο όνομα) 

ΕΚΛΕΒΑ (EKLEVA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8805/2020/0003117/
23-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-09-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ 
(πατρώνυμο) ΑΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7302/03-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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