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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1666/2020/0000433/
18-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ.  1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 10-08-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο)
ΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 10-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 17-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2989/13-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1668/2020/0000453/
18-11-2020 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 20-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΤΙ (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΑΝΤΕΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 16-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 3269/04-08-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1669/2020/0000454/
18-11-2020 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 
20-08-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΑ-
ΝΤΕΪ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 21-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, 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 16-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3268/04-08-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

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

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   (2)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.46110/2020/0000753/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
14-02-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΖΑΚΑΡΙΑΝ (όνομα) ΚΝΑΡΙΚ (πατρώνυμο) 
ΣΑΜΒΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 25-01-1992 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 07-07-2016 από το 
Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.36402/2020/0010826/
09-10-2020 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-
ται αποδεκτή η από 21-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 23-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ΑRIAN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (CAKO) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46612/2020/0004234/

09-10-2020 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 26-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΕΡΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην 

ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ, 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 04-09-2002 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΟΝ (FLORION)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.48479/2020/0010844/

09-10-2020 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 10-10-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΝΤΕΝΤΑΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑΣ (DEDAS) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑΣ (DEDAS) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
        Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την υπό στοιχεία Φ.48449/2020/0009759/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-10-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ 
(όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρώνυμο) ΑΤΖΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
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χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
12840/18/13-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.21459/2019/0002496/
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. 13/28-05-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 31-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΟΥΣΑΪ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΚΕ-
ΑΖΙΜ, γεν. 08-06-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21849/2020/0000145/
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. 17/02-07-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 18-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΟΥΛΗ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 13-03-1968 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.23474/2019/0002506/
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. 15/19-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 22-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΛΑΚΣΟΟΥ Όνομα ΜΕΡΙ ΤΖΟΖΕΦΙΝ Όν. 
πατρός ΠΑΤΡΙΚ ΤΖΟΝ ΝΙΧΙΛΛ, γεν. 14-11-1947 στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα-
γένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.20693/2019/0002731/
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. 17/02-07-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΑ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΜΕΝΤΙ, 
γεν. 13-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.20723/2020/0000413/
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. 13/11-12-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΙ Όνομα ΙΚΕ Όν. πατρός ΜΟΥΡΑΤ, γεν. 
07-10-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22204/2020/0001191/
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. 5/07-07-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 12-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΑΓΚΙΝΗ Όνομα ΡΟΛΑΝΤ Όν. πατρός 
ΤΖΑΦΕΡ, γεν. 12-01-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.22919/2019/0002494/
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. 13/28-05-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 14-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΤΣΙ Όνομα ΓΚΑΖΜΕΝΤ Όν. πατρός ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 06-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.22205/2020/0001190/
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. 5/07-07-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 12-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΑΓΚΙΝΗ Όνομα ΒΙΟΛΛΤΣΑ Όν. πατρός 
ΜΥΣΛΥΜ, γεν. 01-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας. 

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23883/2020/0001729/
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 
αποδεκτή η από 19-06-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΖΕΝΕΛ (επώνυμο) 
ΜΟΥΤΣΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΕΚΟΥ (MUCEKU) (κύριο 

όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΕΚΟΥ (MUCEKU) (κύριο 

όνομα) ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.23895/2020/0001026/

26-11-2020 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 06-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 
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 
10-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (GJOKPALI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΙ (ΑLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΠΑΛΙ (GJOKPALI) (κύριο 

όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (LEDJANA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 
Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23894/2020/0001544/
19-11-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου 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 01-07-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΒΕΣ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
29-09-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 
Ι

(9)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23880/2020/0001554/
26-11-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου 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 06-11-2019 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΑΔΡΑΚΤΑ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 06-01-1964, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδ.α’ του 
άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 
Ι

(10)
     Α πόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.9170/2020/0000974/
27-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊ-
σταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν.  4604/2019 (Α’  50), γίνε-
ται δεκτό το από 18-12-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΕΥΘΥΜΙΟΥ (όνομα) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2015, για την 
απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης 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 
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