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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.57964/2019/0011051/30-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται δεκτή η από
16-07-1997 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΚΚΑΓΚΙΟΥΛΟΥ Όνομα ΦΕΒΡΩΝΙΑ Όν. πατρός ΟΔΥΣΣΕΑΣ, γεν. 07-02-1934 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.170228/2019/0019732/02-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
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(217 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010
(49 Α΄) γίνεται δεκτή η από 22-02-2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 27-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 273451,για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
3. Με τη Φ.208781/2019/0006689/07-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 13-03-2017 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
13-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΝΙ Όνομα ΑΡΙΑΝ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙ, γεν.
04-05-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με τη Φ.212216/2019/0006726/02-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 05-03-2018 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 18-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ Όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Όν. πατρός
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, γεν. 22-09-1961 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με τη Φ.199603/2019/0005080/02-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 04-06-2015 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
04-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΑΒΑΡΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΕΤΑ Όν. πατρός ΛΕΥΤΕΡ, γεν. 09-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με τη Φ.160893/2019/0019716/31-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91 Α΄),
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των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 Α΄),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από
18-12-2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΤΑΣ Όνομα ΠΕΤΡΟΣ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠΑΚΗΣ, γεν. 20-01-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
497321,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με τη Φ.213584/2019/0020305/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 06-07-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΤΣΟΥΝΑ Όνομα ΒΙΡΓΙΝΙΑ Όν. πατρός ΙΩΑΚΕΙΜ, γεν. 18-03-1974 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με τη Φ.175988/2019/0019682/02-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄)
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται
δεκτή η από 21-09-2000 αίτηση πολιτογράφησης του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΤΣΟΛΟΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 23-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α 494136, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
9. Με τη Φ.212456/2019/0020092/02-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 05-10-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΖΑΤΙΚΟΓΛΟΥ Όνομα ΝΑΤΑΛΙ Όν. πατρός ΧΑΤΖΙΚ ΜΙΓΚΙΡΝΤΙΤΣ, γεν. 24-06-1977 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.201270/2018/0029057/10-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 07-01-2016 έκθεση
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του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΡΙΣΒΑΝΗ, γίνεται δεκτή
η από 07-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΡΙΕΝ Όνομα ΤΖΑΝΕΤ ΖΗΝΟΒΙΑ Όν. πατρός ΖΕΝΕΛ, γεν. 31-05-1959 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.204804/2019/0003383/10-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α),
όπως ισχύουν και μετά την από 14-10-2016 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η
από 14-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΑΤΜΟΥΛΛΕΡ Όνομα ΚΛΑΙΡ Όν. πατρός
ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΑΝΤΑΜ, γεν. 03-09-1959 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ- Η.Π.Α., για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.198530/2019/0019474/27-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2146/12-02-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο
έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι από 14-09-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 26/27-05-2015
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΡΑΛΙ Όνομα ΜΕΧΡΑΝ Όν. πατρός ΓΙΟΥΣΟΥΦ, γεν. 14-06-1967 στο ΙΡΑΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.211477/2019/0020330/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 31/30-11-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται
δεκτή η από 31-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΤΣΑΡΟ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός
ΚΟΥΪΤΙΜ, γεν. 20-07-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με τη Φ.213792/2019/0017325/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 14/26-04-2018 πρακτικό της
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Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται
δεκτή η από 14-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΟΥΡΑΪ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός ΙΩΣΗΦ, γεν. 23-10-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με τη Φ.212852/2019/0016316/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 32/07-12-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται
δεκτή η από 22-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΤΙ Όνομα ΛΟΥΛΖΙΜ Όν. πατρός ΜΠΑΧΡΙ,
γεν. 23-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με τη Φ.214959/2019/0016813/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 47/04-10-2018 πρακτικό της
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται δεκτή
η από 20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΗ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ Όν. πατρός
ΜΠΑΧΡΙ, γεν. 28-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με τη Φ.215084/2019/0020470/27-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 31/04-07-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΙΩΛΛΟ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός ΓΚΑΝΙ, γεν. 17-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με τη Φ.211957/2019/0020471/27-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 9/18-10-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου γίνεται
δεκτή η από 02-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΡΔΑΪ Όνομα ΜΑΡΤΙΝΕ Όν. πατρός
ΦΡΡΟΚ, γεν. 10-08-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με τη Φ.216618/2019/0016098/27-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 28/14-12-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από
30-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΑΛΟΥΝΤΙ Όνομα ΙΜΑΝΤ Όν. πατρός ΧΑΪΕΛ,
γεν. 24-11-1963 στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.213419/2019/0016018/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 19-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ Όνομα ΑΝΤΩΝΕΤΑ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 30-05-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.215056/2019/0020309/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 22-05-2018
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΙΟΡΔΑΝΗΣ Όν. πατρός ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, γεν. 03-06-1961 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με τη Φ.209131/2019/0006432/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 30-03-2017 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η
από 29-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Όνομα ΜΙΧΑΛΑΚΗ Όν. πατρός
ΛΕΩΝΙΔΑ, γεν. 24-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με τη Φ.216575/2019/0009303/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 30-11-2010 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στα ΣΚΟΠΙΑ, γίνεται δεκτή η από
30-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΣΤΕΒΣΚΑ Όνομα ΙΒΑΝΑ Όν. πατρός ΠΕΤΑΡ, γεν. 30-10-1984 στη ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με τη Φ.202097/2019/0010653/30-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
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όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 30-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΣ, γεν. 16-09-1982 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με τη Φ.42654/2019/0013971/30-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται δεκτή η από
18-01-1995 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΛΟΥ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑΣ,
γεν. 15-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
501573,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με τη Φ.215231/2019/0016034/30-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 30-11-2018 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Όνομα ΚΑΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 06-04-1953 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με τη Φ.217366/2019/0020311/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 05-04-2019 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 05-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΕΜΙΡ Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ Όν. πατρός ΝΙΚΟ,
γεν. 14-06-1979 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με τη Φ.215236/2019/0020265/30-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 02-10-2018 αίτηση
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΠΥΡΟΥ Όνομα ΦΡΟΣΩ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ,
γεν. 26-02-1976 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.204341/2019/0020405/27-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/04-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-10-2012
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΒΙΔΗ Όνομα ΑΛΒΙΣΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ,
γεν. 29-01-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.174957/2019/0016211/07-01-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄)
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται
δεκτή η από 02-08-2000 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΕΦΤΟ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ,
γεν. 17-07-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με τη Φ.84866/2019/0017959/27-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 47/24-11-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΛΟΛΟΤΑ Όν. πατρός
ΝΤΑΛΙ, γεν. 25-08-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με τη Φ.215415/2019/0019392/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 51/18-10-2018 πρακτικό της
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται δεκτή
η από 27-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΝΤΑ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΑΚΗ, γεν. 01-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με τη Φ.217068/2020/0000067/09-01-2020 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 2/21-03-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου-Δυτ.Ελλάδας-Ιονίου γίνεται δεκτή η από 31-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΚΑ Όνομα ΚΡΕΣΝΙΚ Όν. πατρός ΤΣΕΒΝΤΕΤ, γεν. 30-03-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με τη Φ.216772/2019/0020424/27-12-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 15/13-12-2018 πρακτικό της
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΣΕΜΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ, γεν. 27-11-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με τη Φ.213409/2019/0008917/30-12-2019 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν
και μετά την από 14-06-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο TEΛ ABIB, γίνεται δεκτή η από 14-06-2018 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΜΠΑΛΑ Όνομα ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ Όν. πατρός
ΣΜΑΓΙΑΟΥ, γεν. 12-10-1937 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ.6396/2018/0003908/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 17-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΠΙΣΑΝ (επώνυμο)
ΓΚΙΚΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-10-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-03-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΑ
(ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (GJIKA) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑ
(ARTA).
2. Με τη Φ.6397/2018/0003909/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 17-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο)
ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ,
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
01-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΡΕΝΙΑ (RRENJA).
3. Με τη Φ.6398/2018/0003912/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 17-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα
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από 01-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα)
ΡΕΝΙΑ (RRENJA).
4. Με τη Φ.6411/2018/0004040/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΑ (επώνυμο) ΖΥΜΠΑ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-07-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΜΠΑ (ΖΥΒΑ) (κύριο όνομα)
ΝΑΪΜ (ΝΑΙΜ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΜΠΑ (ΖΥΒΑ) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
5. Με τη Φ.6405/2018/0004026/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο)
ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 06-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛΑΝΤΑ (VIOLANDA).
6. Με τη Φ.6406/2018/0004027/10-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΣΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση της
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΑ (SADA) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΙΡ (ALMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΑ (SADA) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
7. Με τη Φ.6407/2018/0004028/10-01-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ
(πατρώνυμο) ΛΑΖΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-01-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 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 17-09-2001 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ (BEQA) (κύριο όνομα)
ΛΑΖΕΡ (LAZER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑ (BEQA) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
8. Με τη Φ.5649/2019/0001357/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 13-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (επώνυμο)
ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ,
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
09-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα)
ΦΙΤΝΕΤΕ (FITNETE).
9. Με τη Φ.6392/2018/0003886/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΙ (επώνυ-
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μο) ΜΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 04-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα)
ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE).
10. Με τη Φ.6393/2018/0003892/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙ (επώνυμο) ΤΕΝΑ
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
28-04-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΑΣ, 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 07-09-2001
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΝΑ (ΤΕΝΑ) (κύριο όνομα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΝΑ (ΤΕΝΑ) (κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
11. Με τη Φ.6349/2018/0003725/09-01-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
04-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΟΝ (επώνυμο) ΙΣΤΡΕΦΙ (πατρώνυμο)
ΙΣΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2008
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 24-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΤΡΕΦΙ (ISTREFI) (κύριο όνομα)
ΙΣΜΑΪΛ (ISMAIL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΤΡΕΦΙ (ISTREFI) (κύριο όνομα)
ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..
1. Με τη Φ.3533/2019/0002008/08-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
31-12-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΜΙΤ-ΧΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 16-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-06-2019
σύμφωνα με την αριθμ. 9667/15-11-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
2. Με τη Φ.3529/2019/0001989/08-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 19-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΙ (επώνυμο)
ΜΟΥΖΑΚΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 19-09-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΖΑΚΙ (MUZHAQI) (κύριο
όνομα) ΤΖΕΒΑΧΙΡ (XHEVAHIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΖΑΚΙ (MUZHAQI) (κύριο
όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02003300702200008*

