
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

6 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

7 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

8 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Στην υπό στοιχεία Φ.2097/2020/0000699/ 
09.12.2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β’ 5680).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.17901/2020/0008231/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 6/20-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 02-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ (όνομα) ΣΚΙΠΟΝΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΥΛΛΙ, γεν. 10-01-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.20495/2020/0007449/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 1/10-01-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (πατρώνυμο) 
ΖΗΣΟ, γεν. 22-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.20493/2020/0004452/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 1/10-01-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΚΙ, γεν. 10-03-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.20491/2020/0010712/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 1/10-01-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΙΣΛΑΜ, γεν. 01-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.19130/2020/0007446/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 1/08-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 01-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΡΙΑΜ, γεν. 01-12-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.19299/2020/0010790/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 2/15-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΤΖΑΦΕΡ, γεν. 31-01-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.20603/2020/0007439/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 5/24-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΝΤΙΝΟ (όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (πατρώνυμο) 
ΤΖΟΥΒΙ, γεν. 20-05-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.5375/2020/0011470/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που 

κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 15/19-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 27-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΜΙΝΤΖΑ (όνομα) ΟΝΤΙΣΕ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΓΙΟ, γεν. 24-08-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27354/2019/0011102/ 
10.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 20/10-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 29-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΚΑΝΤΕΝΑ (όνομα) ΤΑΧΙΡ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 08-01-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.20546/2020/0000592/ 
10.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 22/15-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 13-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (όνομα) ΕΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛ-
ΚΙΜ, γεν. 15-02-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.24003/2020/0009598/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 11/27-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 21-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΓΚΕΡΤΣΑΚ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ 
ΖΟΥΖΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΝΤΕΟΥΣ, γεν. 
11.08.1984 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.22305/2020/0011006/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 22/15-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 11-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΜΑΡΡΗ (όνομα) ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΛΟΥΙΖ (πατρώ-
νυμο) ΡΟΤΖΕΡ ΙΑΝ, γεν. 13-02-1968 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.17682/2020/0004311/ 
30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ΄αρ. 25/29-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, γεν. 02-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.5034/2020/0001552/28.12.2020 
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 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΚΕΡ (επώ-
νυμο) ΡΑΪΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2010 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 07-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΪΚΟΥ (RAJKU) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΡΙΜ (LAVDRIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΪΚΟΥ (RAJKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

I

(4)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.5041/2020/0001623/28.12.2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 16-12-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) 
ΕΝΤΕΛΑΤΖΕ (πατρώνυμο) ΣΑΛΒΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’  αρ. Φ21.1/11075-1, 
11075/23.11.2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αν.Μακεδονίας και Θράκης. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

I

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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.10880/2020/0002939/ 
30.12.2020 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 03-12-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟΥΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΧΥΣΝΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 23-06-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟΥΛΑΪ (ΒEJDULLAI) (κύριο 

όνομα) ΧΥΣΝΙ (HYSNI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟΥΛΛΑΪ (ΒEJDULLAI) 

(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA) .

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   
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(6)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.7488/2020/0002813/30.11.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 
υπ΄αρ. 13/30.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 07.12.2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΣΜΙΤΣΕΚ (όνομα) ΜΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΑΝΤΟΝΙ, γεν. 22-10-1975 στην 
ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
I

(7)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού   .

Με την υπό στοιχεία  Φ.7256/2020/0002812/30.11.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 13/
30-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης γίνεται δεκτή η από 07-08-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

(Επώνυμο) ΓΚΑΡΑΝΤΣΙΝΙ (όνομα) ΤΖΙΑΝ ΑΝΤΡΕΑ ΠΑ-
ΟΛΟ (πατρώνυμο) ΤΖΙΑΝΦΡΑΝΚΟ, γεν. 07-08-1971 στην 
ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
I

(8)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.11400/2020/0003424/28.12.2020 
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 
αποδεκτή η από 09-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΤΣΟΣ (KURCHU) 
ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR) ον. πατρός ΜΙΚΟΛΑ (MYKOLA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A089028, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
27-05-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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.8792/2020/0001121/ 
11.12.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας 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 
(Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία: (όνομα) ΝΑΚΣ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ 
(πατρώνυμο) ΠΑΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-01-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα) 

ΠΑΒΑΝ (PAWAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΙ (KUMARI) (κύριο όνο-

μα) ΠΡΙΥΑΝΚΑ (PRIYANKA) .

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

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΟΥΚΑ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
 Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.2097/2020/ 

0000699/09-12-2020 απόφασης της αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 5680), στη σελίδα 66686, στη στήλη 
Β’ και στο δεύτερο στίχο από την αρχή, διορθώνεται η 
νομική βάση κτήσης:

από το λανθασμένο: «παρ. 1»,
στο ορθό: «εδ. α’». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου)   

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