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12 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 23754/2019/0002295/ 
18-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 5108/Β΄/31 -12-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.142386/2020/0000682/10-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 65/02-10-2013 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-06-2012 αί-

τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΜΠΑΖΝΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 14-10-1950 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216207/2020/0000846/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 17/2018/09-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 19-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΙΝΤΙΝΣΚΑΓΙΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΛΕΟΝΙΝΤ, γεν. 13-07-1978 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216153/2020/0000677/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να 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 32/24-10-2018 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων 
γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΠΙ Όνομα ΤΟΝΙΝ Όν. πατρός ΝΤΟΥΕ, 
γεν. 31-03-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.146462/2020/0000749/06-02-2020 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 (49 Α) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 3/27-03-
2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 02-02-2010 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΪΠΟΥΡ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Όνομα ΜΙΛΑ Όν. 
πατρός ΜΙΛΑΝ, γεν. 19-05-1971 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.209732/2020/0000694/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 7/15-02-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 20-06-2013 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΟΒΙΝΑ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός 
ΟΡΕΣΤΗ, γεν. 08-10-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.216296/2020/0000664/06-02-2020 από-
φαση 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 32/24-10-2018 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-05-2011 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΝΑΟΥΤ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΚΟΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, γεν. 25-03-1974 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.199201/2020/0001350/10-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), όπως 
ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2148/19-03-2019 πρακτικό 
Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγι-
ναν δεκτές ομόφωνα οι από 30-10-2015 αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε ο αιτών κατά του 36/15-07-2015 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 16-02-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΟΡΗ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΙΩΣΗΦ, 
γεν. 14-11-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214784/2020/0001361/10-02-2020 απόφα-
ση 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 26/12-09-2018 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΟΥΝΤΡΟΥΣ ΧΑΝΑΛΑ Όνομα ΚΥΡΙΛΛΟΣ 
Όν. πατρός ΦΡΕΟΥΪΖ, γεν. 20-08-1980 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216339/2020/0001282/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 35/14-11-2018 πρα-

κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΟΪΝΤ Όνομα ΝΑΝΤΕΡ Όν. πατρός ΕΛΣΑ-
ΪΝΤ, γεν. 09-07-1963 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.147758/2020/0001312/10-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 2/13-09-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 08-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΜΠΙΛΑΛ, γεν. 10-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 142304/2020/0001571/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 12/27-03-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 
δεκτή η από 07-04-2011 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 27-02-1960 στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.42941/2019/0016688/10-02-2020 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 2/06-09-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 17-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΚΟ Όνομα ΑΝΤΩΝΙΑ Όν. πατρός ΦΕΒΡΙ, 
γεν. 22-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216310/2020/0001342/10-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 14/06-12-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 04-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΧΥΣΕΝΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΜΑΖΛΛΕΜ, 
γεν. 12-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216311/2020/0001281/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 6/11-10-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 22-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΓΙΟΣΗΦ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ, γεν. 21-06-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216313/2020/0001283/06-02-2020 απόφα-
ση 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 11/15-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-07-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΣΑ Όνομα ΚΟΥΪΤΙΜ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 04-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.216304/2020/0000672/06-02-2020 απόφα-
ση 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 9/01-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΛΓΚΑΝΟΒ Όνομα ΙΓΚΟΡ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 21-06-1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.212269/2020/0000745/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 59/01-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-07-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΧΜΑΝ Όνομα Μ.Μ. Όν. πατρός ΧΑΖΙ 
ΑΜΠΟΥΛ ΚΑΣΙΜ, γεν. 20-12-1976 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216154/2020/0000833/06-02-2020 απόφα-
ση 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 9/01-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΡΑΪ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός ΜΥΣΛΙΜ, 
γεν. 29-12-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216306/2020/0000670/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 35/14-11-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΝΤΟΒΑ Όνομα ΑΛΙΟΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑΙ, γεν. 27-05-1978 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216169/2020/0000679/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 27/21-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-07-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΥΡΑ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΙΣΜΑΧΙΛ, 
γεν. 01-11-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.216903/2020/0000857/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 8/30-10-2018 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου- 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 11-12-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΣΚΟ Όνομα ΣΒΙΤΛΑΝΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΒΛΟ, γεν. 23-05-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.216166/2020/0000823/06-02-2020 απόφα-
ση 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 11/15-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-07-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΠΙ Όνομα ΑΓΚΟΣΤΙΝ Όν. πατρός ΓΚΕΤΕ, 
γεν. 25-01-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.216163/2020/0000620/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 30/10-10-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-05-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΗ Όνομα ΡΟΖΕΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΙΛ, 
γεν. 14-09-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.138381/2020/0001113/06-02-2020 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 δι-
ατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 21/14-11-2017 πρα-
κτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 03-02-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο KOTO Όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 09-01-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.89316/2020/0001137/06-02-2020 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 
08-09-2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΪ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΝΟΥΜΑΝ, γεν. 07-05-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.215630/2020/0000707/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 27/19-09-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 08-04-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΚΟ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 23-06-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216325/2020/0001079/10-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 7/18-10-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 29-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΟ Όνομα ΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, 
γεν. 18-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216521/2020/0001080/10-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 32/24-10-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-06-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΠΡΕΣΙΑΝ Όνομα ΛΟΥΣΙΝΕ Όν. πατρός 
ΜΑΡΤΙΚ, γεν. 17-01-1986 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216324/2020/0001076/10-02-2020 απόφα-
ση 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 7/18-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΙ Όνομα ΕΒΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΜΕΡΤΙΛ, 
γεν. 24-07-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216323/2020/0001090/10-02-2020 απόφα-
ση 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 7/18-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΙ Όνομα ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ Όν. πατρός ΡΑΚΟ, 
γεν. 13-12-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.197144/2020/0001116/06-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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 υπ’ αριθ. 2136/12-09-2018 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 24-06-2015 αντιρ-
ρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 42/21-05-2015 
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ 
γίνεται δεκτή η από 10-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΟΣΣΙΣΙΑΝ Όνομα ΟΣΣΕΜΠ Όν. πατρός ΣΕ-
ΤΡΑΚ, γεν. 27-05-1972 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.144265/2020/0001077/06-02-2020 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 (49 Α) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 4/18-04-2019 
πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 24-03-2009 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΜΠΟΒ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΝΤΑ-
ΒΙΝΤ, γεν. 22-02-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.18090/2019/0003183/05-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 11-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΛΤΣΟΥΚΟΥ (TOLCUKU) ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ (DHIMΙΤRI) ov. πατρός ΑΛΕΚΟ (ALEKO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472522, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-04-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

2. Με την Φ.18115/2019/0003175/05-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΟΡΕ (SHORE) ΧΡΗΣΤΟ 
(KRISTO) ον. πατρός ΠΕΤΡΙΚΑ (PETRIKA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α439493, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-12-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την Φ.18425/2019/0010981/27-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 22-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΠΗ (LIPI) ΛΙΝΤΕ (LIDE) ον. 
πατρός ΠΑΝΤΗ (PANDI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α590080, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-03-1963 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

4. Με την Φ.18084/2019/0010625/08-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 11-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΜΑΣ (DEMA) ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
(LIGOR) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α445811, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-01-1953 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Με την Φ.18311/2019/0004087/27-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 13-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΕΖΗ (KOLEZI) ΜΙΜΟΖΑ 
(ΜΙΜΟΖΑ) ον. πατρός ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α307894, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1976 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6. Με την Φ.15257/2019/0014533/13-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΡΑΪ (KARAJ) ΑΘΗΝΑ (ΑΤΗΙΝΑ) 
ον. πατρός ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α492494, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

7. Με την Φ.14115/2018/0013240/05-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΕΘΗ (PRETHI) ΣΑΝΙΛΑ 
(SANILA) ον. πατρός ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α563675, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

8. Με την Φ.16989/2019/0010844/17-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 11-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΚΛΙΝΑΣ (KUKLINA) ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ (VASILLAQ) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗ (KOSTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480175, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-05-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

9. Με την Φ.18348/2020/0001328/10-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
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δεκτή η από 15-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΖΑΡΗΣ (LLAZARI) ΠΥΡΡΟΣ 
(PIRO) ον. πατρός ΝΕΣΤΗ (NESTI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α473702, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-11-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

10. Με την Φ.18349/2019/0011450/04-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 15-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΑΚΗΣ (GAQI) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(DHIMITRAQ) ον. πατρός ΒΑΣΚΕ (VASKE), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α576203, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-03-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

11. Με την Φ.4436/2020/0000236/13-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ (KAPURANI) 
ΑΘΗΝΑ (ΑΤΗΙΝΑ) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472342, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

12. Με την Φ.18072/2019/0010259/08-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 09-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΡΑΠΟ (RAPO) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. 
πατρός ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α472363, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2000 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

13. Με την Φ.18279/2019/0012508/04-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 09-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ (KOTANOVA) ΛΑΡΑ 
(LARA) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΙ (NIKOLAY), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α000852, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 08-02-1966 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(8)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.2796/2020/0000025/27-01-2020 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019, γίνεται δεκτό το από 17-12-2019 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΜΙΣ 
ΟΓΛΟΥ (όνομα) ΝΑΖΙΦ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2018, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.2797/2020/0000026/27-01-2020 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019, γίνεται δεκτό το από 17-12-2019 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΜΙΣ 
ΟΓΛΟΥ (όνομα) ΕΜΙΡ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 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 την Φ.2662/2019/0000387/29-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
12-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ 
την 08-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/652/06-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπω-
νύμου της από ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟ σε ΜΑΡΙΝΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

2. Με την Φ.2774/2019/0000502/29-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΚΟΠΙΑΝ (όνομα) ΡΟΖΑ (πατρώνυμο) 
ΚΑΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 16-07-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.21.1/11250/07-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(10)
      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.2790/2019/0000598/29-01-2020 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 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 13-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΑ (επώνυμο) 
ΜΠΕΓΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΗ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 03-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (BEGO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΗ (BARDHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (BEGO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΧΑΡΕ (BEHARE).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.39980/2019/0003912/12-02-2020 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 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 02-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΙΠ (επώνυ-
μο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΤΣΑΡΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 20-01-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 14-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΤΣΑΡΑΝ (GURCHARAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΝΤΙΠ (SANDEEP).
2. Με την Φ.39995/2019/0004050/12-02-2020 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 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 11-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ (επώνυμο) 
ΛΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ στις 22-10-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ, 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 06-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑΪ (LALAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛΑΪ (LALAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΜΠΙΕ (RUBIE).
3. Με την Φ.40001/2019/0004094/12-02-2020 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 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 16-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΜΑΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΡΙΓΚΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ στις 10-10-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6642 Τεύχος B’ 579/24.02.2020

ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΑΚΟΥ (KUMARAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΕΡΙΓΚΕΝ (ERIGEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡΑΚΟΥ (KUMARAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (GRISELDA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
    Στην Φ. 23754/2019/0002295/18-12-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5108/Β΄/
31-12-2019, διορθώνεται 

Το λανθασμένο:
«Με την Φ. 23754/2019/0002295/18-12-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΥΛΙΟ (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (πατρώνυμο) 
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2005.…
………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ(ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ:  (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΖΙΕ(NAXHIE)»,
στο ορθό:
«Με την Φ. 23754/2019/0002295/18-12- 2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 
δήλωση -αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΥΛΙΟ (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (πατρώνυμο) 
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2005.…
………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ(ASTRIT). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΕΛΕ (CEPELE) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΖΙΕ(NAXHIE)».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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