
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-
κο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα.

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

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
τα  άρθρα  1Α και  1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
τα  άρθρα  1Α και  1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
τα  άρθρα  1Α και  1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.10879/2020/0002869/23-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 30-11-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία (όνομα) ΑΛΓΕΡΤ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2005, και κατοικεί στον Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, 

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, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/6162/10-09-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  

Ι

(2)
     Απόκτηση της 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 γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1902/2020/0000511/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου ΙΑ του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2020 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου, με στοιχεία (όνομα) ΑΝΕΣΤΙ (επώ-
νυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤI, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2014, και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 21-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙ (BLEDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο 

όνομα) ΒΟΛΤΙΣΑ (VOLTISA). 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23902/2020/0001090/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η  από 15-07-2020 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΣΟΥΛΑΪ 
(όνομα) ΤΖΕΚΣΩΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1997, και κατοικεί 
στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενή-
λικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία 8828/21-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με την υπό στοιχεία Φ.23928/2020/0001323/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 09-09-2020 δήλωση-αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΑΡΒΙ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-12-2001, και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5594/20-08-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με την υπό στοιχεία Φ.23946/2020/0001649/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 

της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-10-2020 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ 
(όνομα) ΚΥΒΕΛΗ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-2000, και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6782/25-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.  

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23966/2020/0001595/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 02-11-2020 δήλωση-αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (επώ-
νυμο) ΡΡΑΠΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-02-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7569/16-10-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με την υπό στοιχεία Φ.23987/2020/0001757/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-11-2020 δήλωση-αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΣΙΜΟ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-12-2004, και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΥΛΟΥ  - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
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υπ’ αρ. 8456/16-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με την υπό στοιχεία Φ.23988/2020/0001776/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-11-2020 δήλωση-αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΖΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΡΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΟΛΕ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΥΛΟΥ  - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8347/09-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με την υπό στοιχεία Φ.23991/2020/0001802/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-12-2020 δήλωση-αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2005, και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8237/11-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23967/2020/0001596/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 02-11-2020 δήλωση-
αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΡΙΟ (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (πατρώνυμο) ΕΚΛΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2014, και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-12-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (KOSTRENI) (κύριο 

όνομα) ΕΚΛΕΝΤ (EKLENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (KOSTRENI) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA)

Με την υπό στοιχεία Φ.23970/2020/0001601/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-11-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου, με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (επώνυμο) 
ΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΠΡΕΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-12-2014, και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, 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 
29-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) ΠΡΕΚ 

(PREK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΡΕΤΑ (LEORETA).

Με την υπό στοιχεία Φ.23971/2020/0001602/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 03-11-2020 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΝΤΙΣΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΠΡΕΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2012, και κατοικεί στον 
Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 29-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) ΠΡΕΚ 

(PREK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΡΕΤΑ (LEORETA).
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Με την υπό στοιχεία Φ.23972/2020/0001616/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 04-11-2020 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου, με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2014, και κατοικεί στον 
Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 09-09-2004 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (BULLARI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (BULLARI) (κύριο 

όνομα) ΡΙΓΚΕΡΤΑ (RIGERTA).

Με την υπό στοιχεία Φ.23975/2020/0001623/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 04-11-2020 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-03-2013, και κατοικεί στον 
Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο 

όνομα) ΧΑΤΖΙ (HAXHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (METUSHI) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.23981/2020/0001659/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 10-11-2020 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώ-
νυμο) ΝΙΠΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2013, και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 

στη χώρα από 16-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΛΙ (NIPOLLI) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΛΙ (NIPOLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

Με την υπό στοιχεία Φ.23980/2020/0001769/18-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 09-11-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΚΑΪΜΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-07-2014, και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΚΑΪΜΑΚ (KAJMAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με την υπό στοιχεία Φ.23973/2020/0001619/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 04-11-2020 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΥ (επώ-
νυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2014, και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 11-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (BEZATI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (BEZATI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΚΑ (YLLKA). 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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