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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.   

 1. Με τη Φ.181906/2019/0019840/30-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91Α΄), 
των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49Α’), γίνεται δεκτή η από 
26-06-2003 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΚΕΛΛΑΡΙ Όνομα ΑΝΤΟΝΕΤΑ Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 25-10-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.210927/2019/0012963/30-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 28-08-2017 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται 
δεκτή η από 28-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΡΙΔΗ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 09-11-1937 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.167075/2018/0024072/31-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 08-09-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΟΜΑ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΧΑ-
ΡΙΛΑΚ, γεν. 28-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με τη Φ.125738/2019/0020294/27-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 15-09-2009 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΟΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡΗΣ, γεν. 07-11-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 478011,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.198571/2016/0030800/31-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά την από 14-05-2015 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η 
από 14-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΔΕΛΗ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡΑΚΗ, γεν. 08-11-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.72941/2019/0019709/31-12-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217Α΄) και του άρθρου 
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49Α΄) γίνεται δεκτή η από 
07-07-1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΛΛΑΣ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 19-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 430399, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.72491/2019/0019853/02-01-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(258Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 2001 (91Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217Α΄) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49Α΄) γίνεται δεκτή η από 
14-07-1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΚΕ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΠΟΛΥ-
ΚΡΟΝ, γεν. 08-10-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με τη Φ.210849/2019/0020303/31-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 16-10-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 16-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΛΙΤΑΣ Όνομα ΟΔΥΣΣΕΑΣ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛ, γεν. 27-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με τη Φ.209379/2019/0014028/30-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21-08-2017 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται 
δεκτή η από 21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΗΡΗ Όνομα ΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, γεν. 09-11-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(2)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.   

 1. Με τη Φ.212224/2019/0006729/14-01-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-04-2018 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 26-01-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΥ Όνομα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΛΑΣΙΑ 
Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 26-07-1977 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.212249/2019/0006730/14-01-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-04-2018 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 29-01-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΣ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ Όν. πατρός 
ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 10-04-1976 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.212250/2019/0006342/14-01-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-04-2018 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 26-01-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΙΖΙΑΝΟΥ ΦΕΝΕΡΛΗ Όνομα ΙΩΑΝΝΑ Όν. 
πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 28-05-1983 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.212251/2019/0006344/14-01-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
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ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 20-04-2018 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 26-01-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΝΕΡΛΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΣ Όν. πατρός ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, γεν. 26-03-1978 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.105486/2019/0015338/11-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507Α΄), τις δια-
τάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) κα-
θώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδό-
τηση της της Α΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε 
στο 4/22-06-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
01-04-2016 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΟΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΛΑΤΣΕΝΚΟ (πατρώνυμο) ΣΕΡ-
ΓΚΙ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 11-08-1979 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.105488/2019/0015335/11-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τις 
διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507Α΄), 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.  3731/2008 
(ΦΕΚ 263Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Α΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθη-
κε στο 4/22-06-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
19-06-2016 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώνυμο) ΚΟΛΛΕ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 23-05-1979 για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(4)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 1. Με τη Φ.98187/2019/0009830/25-11-2019 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 18-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΟΛΛΑΡΗ (PETROLLARI) 
ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA) ον. πατρός ΛΙΣΙΜΑΚ (LISIMAK), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A374919, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-06-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.105238/2019/0014356/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-07-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΣΕ-
ΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 24-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με τη Φ.105239/2019/0014357/22-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-07-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΣΙΑ (επώνυμο) ΣΕ-
ΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 24-02-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 
01-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΕΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
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3. Με τη Φ.108445/2019/0010184/14-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (επώνυμο) 
ΡΑΠΑΪ-ΤΣΟΡΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 31-01-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (RRAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΝΑ (CHORNA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΙΝΑ (IRYNA).
4. Με την Φ.102465/2019/0004829/14-11-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-03-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-1997 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 1454/41/10-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.97190/2019/0005002/14-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-04-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΪΒΑΝΙ (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΝΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-02-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2007, σύμφωνα με την αριθμ. 1060/32/ 02-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με τη Φ.115120/2019/0005090/01-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 26-04-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ (όνομα) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (πατρώνυμο) ΖΑ-
ΧΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 27-02-1996, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την Φ.114897/2019/0015066/08-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-05-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΜΠΕΛ (όνο-
μα) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 18-01-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 1447/2/
01-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

  (8)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

1. Με τη Φ .4607/2019/0000249/03-01-2020 απόφα-
ση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ  217Α΄), όπως η παρ. 2 αυτού καταργήθηκε με το 
άρθρο 47 παρ. 2 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 
παρ. 3 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α΄) , γίνεται δεκτό το 
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από 19-02-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΔΕΡΒΙΣΗΣ (όνο-
μα) ΡΟΛΑΝΤ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-1979, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ.2 του ν. 3284/2004.

2. Με τη Φ.4634/2019/0001241/03-01-2020 απόφα-
ση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217Α΄), όπως η παρ. 2 αυτού καταργήθηκε με το 
άρθρο 47 παρ. 2 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
40 παρ. 3 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 16-01-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΑΜΕΡΣΩΝΗ-ΖΙ-
ΡΟΛΝΤΟ (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που 
γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 30-06-1971, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

Ι

(9)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με τη Φ.4836/2019/0001582/03-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-07-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-01-2004 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΑ (SHIMA) (κύριο όνομα) ΑΡΙ-

ΟΛΑ (ARJOLA).
2. Με τη Φ.4838/2019/0001584/03-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 

της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυμο) 
ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΚΟΡΔΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 22-10-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 
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 
21-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΡΔΕΛ (KORDHEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΝΑΖΜΙΓΕ (NAZMIJE).
3. Με τη Φ.4837/2019/0001583/03-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) 
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-03-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-01-2004 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΑ (SHIMA) (κύριο όνομα) ΑΡΙ-

ΟΛΑ (ARJOLA).
4. Με τη Φ.4834/2019/0001550/03-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυ-
μο) ΖΑΓΚΟΤΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΟΑΣΟΥ, 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 ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΤΙ (ZHAGOTI) (κύριο όνο-

μα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΤΙ (ZHAGOTI) (κύριο όνομα) 
ΡΑΓΙΜΟΝΤΑ (RAJMONDA). 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

Ι

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.Με την Φ.4820/2019/0001553/03-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΓΚΙΝΑ (επώνυμο) 
ΠΡΟΥΘΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-08-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, 
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 
09-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (PRUTHI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛ (SUEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (PRUTHI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
2. Με τη Φ.4827/2019/0001464/03-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΑΡΝΤΟ 
(επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (πατρώνυμο) ΚΟΤΣΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 01-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΤΣΙ (KOCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
3. Με τη Φ.4829/2019/0001469/03-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) 

σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-11-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΣΑΛΙΑΣΗ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 
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 
01-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΗ (SALIASI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΗ (SALIASI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA). 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(11)
   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 Φ.3752/2019/0000564/09-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (επώνυμο) ΖΕΚΙΑ (πατρώνυμο) 
ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2007 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 13-02-2001 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΑ (ZEQA) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΑ (ZEQA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA). 

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

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 
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(12)
   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 Φ.3751/2019/0000552/09-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) 
ΖΕΚΙΑ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-08-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
13-02-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΑ (ZEQA) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΑ (ZEQA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA). 

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

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(13)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την Φ.2785/2019/0000522/19-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), όπως το άρθρο αυτό προ-
στέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 «Τροποποίη-
ση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 76Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2019 δήλωση-αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΑΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 31-12-2003 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 

Φ.21.1/7827/11-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(14)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής   .

 Με την Φ.2736/2019/0000277/19-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ 
(ELISABETA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α203120, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-1986 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

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

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(15)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την Φ.2866/2019/0000967/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133/Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 30-07-2019 
αίτημα της (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (όνομα) ΑΓΓΕΛΑ 
ΜΑΚΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στον ΚΑΝΑΔΑ την 29-10-1977, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(16)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   

 1. Με τη Φ.2485/2019/0001103/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
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θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 23-02-2017 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΣΑΜΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2015, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με τη Φ.2740/2019/0000933/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 07-08-2018 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 05-11-2017, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με τη Φ.2842/2019/0001102/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 11-07-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΑΡΠΕΤΣΑ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 31-10-2017, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με τη Φ.2849/2019/0000851/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133/Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 17-07-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ (όνομα) ΘΙΟΝΤΟΡ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 

07-03-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την αριθμ. Φ.2853/2019/0000862/08-01-2020 
απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
111 παρ. 6 του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133Α΄) και του άρ-
θρου 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
27-08-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΝΙΛΣΣΟΝ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
ΑΓΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛ-
ΓΙΟ την 06-05-2019, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

6. Με τη Φ.2857/2019/0001122/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133/Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 05-09-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΙΑΝΤΣΗΣ (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

7. Με τη Φ.2900/2019/0001312/08-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 6 
του ν. 4622/2019, (ΦΕΚ 133Α΄) και του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 08-11-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΙΤΗΣ (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 29-07-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

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