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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.217855/2020/0001962/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 03-04-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Όνομα ΑΚΗΣ Όν. πατρός
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 24-11-1963 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.218069/2019/0019014/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 04-09-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 25-12-1986 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.217371/2019/0017390/12-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), όπως ισχύουν και μετά την από 18-06-2019 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOYΠΟΛΗ, 
γίνεται δεκτή η από 18-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΤΖΙΟΓΛΟΥ Όνομα ΣΥΜΕΩΝ Όν. 
πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 29-12-1966 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.216338/2020/0001293/12-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), όπως ισχύουν και μετά το 10/08-11-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ Όνομα ΙΟΡΝΤΑΝΚΑ Όν. πα-
τρός ΜΙΧΑΛ, γεν. 31-03-1954 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216342/2020/0001292/12-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), όπως ισχύουν και μετά το 34/07-11-2018 πρακτικό 
της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-06-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΜΑΧΑΛΑΟΥΙ Όνομα ΦΑΤΜΑ Όν. πατρός 
ΦΑΤΧΙ, γεν. 24-06-1955 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με τη Φ.216648/2020/0001332/11-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 24/2018/11-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 27-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΠΑΛΟΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 25-08-1963 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.216027/2020/0001357/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 8/25-10-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΡΟΥΚΟΥ Όνομα ΜΡΙΚΑ Όν. πατρός ΠΑΣΚ, 
γεν. 05-12-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.216314/2020/0001290/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 33/31-10-2018 πρακτικό 
της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΙΑΣ Όνομα ΣΑΜΠΕΡ Όν. πατρός ΣΟΜΠΧΙ, 
γεν. 12-01-1976 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.216683/2020/0001285/11-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 30/2018/20-12-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 21-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΪΡΑΠΕΤΙΑΝ Όνομα ΕΡΝΕΣΤ Όν. πατρός
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 15-12-1983 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.216640/2020/0001287/11-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 22/2018/27-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 25-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΗ Όνομα ΘΑΝΑΣ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 19-11-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

(3)

   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.216220/2020/0001822/12-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), όπως ισχύουν και μετά το 3/31-01-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή 
η από 17-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΝΤΑΛΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΝΝΑΔΙ, γεν. 03-09-1981 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216614/2020/0001420/11-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), όπως ισχύουν και μετά το 3/13-09-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδο-
νίας γίνεται δεκτή η από 27-11-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΛΜΠΕΝ Όνομα ΛΙΟΥΜΠΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 23-12-1987 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.216039/2020/0001417/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 7/23-10-2018 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 24-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΑΪ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός ΚΕΡΙΜ, 
γεν. 23-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.144189/2020/0001010/12-02-2020 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
(Α΄ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και του άρθρου 22 παρ. 1
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αριθμ. 4/18-04-2019 πρα-
κτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10-04-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΚΙΛ Όνομα ΑΜΠΝΤΕΡΑΧΜΑΝΕ Όν. πα-
τρός ΡΑΜΠΑΧ, γεν. 19-12-1971 στην ΑΛΓΕΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7239Τεύχος B’ 653/28.02.2020

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.213758/2020/0001301/11-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 14/09-05-2018 πρακτικό 
της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-12-2013 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΪΝΟΒΑ Όνομα ΡΑΓΙΑ Όν. πατρός ΝΤΟΜΠΡΙ, 
γεν. 01-11-1977 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.199143/2020/0001328/11-02-2020 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 (Α΄ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ' αριθμ. 2153/24-06-2019
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 20-10-2015 αντιρ-
ρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 38/17-06-2015 
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Το-
μέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-10-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΚΙ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΣΩΚΡΑΤΗ, 
γεν. 14-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.199210/2020/0001289/11-02-2020 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 (Α΄ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ' αριθμ. 2149/02-04-2019
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 02-11-2015 αντιρ-
ρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 35/10-07-2015 
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 14-02-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΟΣΙ Όνομα ΧΡΙΣΤΑΚΗ Όν. πατρός ΚΟΛΙ, 
γεν. 10-01-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.215547/2020/0000807/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 5/19-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 07-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΓΙΑΝ Όν. πατρός ΝΑΪΜ, 
γεν. 04-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.147446/2020/0001296/11-02-2020 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 (Α΄ 217), 

όπως ισχύουν και μετά το υπ' αριθμ. 2120/08-11-2017
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με 
το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε ο αιτών κατά του 32/18-12-2014 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 08-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑ Όνομα ΥΛΙ Όν. πατρός ΜΠΑΪΡΑΜ, γεν. 
05-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.200226/2020/0000957/11-02-2020 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 (Α΄ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ' αριθμ. 2154/16-07-2019
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 18-01-2016 αντιρ-
ρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 46/14-10-2015 
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 24-11-2011 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΑ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 05-08-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.215454/2020/0001291/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 51/2018/18-10-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 13-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΚΑΡΙΟΥΣ Όνομα ΣΟΥΖΑΝ Όν. πατρός 
ΣΑΜΙΡ, γεν. 19-11-1980 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(5)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.213747/2020/0001408/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 10/28-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 12-02-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΟΒΑ Όνομα ΜΠΟΖΑΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤ, γεν. 15-08-1979 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216573/2020/0001390/12-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 22/11-12-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 01-04-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΡΘΙ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΑΣΛΑΝ, 
γεν. 21-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.216532/2020/0001049/12-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), 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 του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΥΜΠΕΚΟΥ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΜΕΧΜΕΤ, γεν. 14-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.51524/2020/0001127/11-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(Α΄ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται δεκτή η από
22-05-1996 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΕΡΤ ΝΑΖΛΙΕΒΑ Όνομα ΦΑΪΝΑ Όν. πα-
τρός ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, γεν. 04-05-1970 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(6)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με τη Φ.206774/2020/0001424/11-02-2020 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
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 54/01-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-12-2013 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΑΡΗ Όνομα ΤΑΝΙΑ Όν. πατρός ΣΠΑΣΕ, 
γεν. 16-03-1983 στη ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216248/2020/0001824/11-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 57/08-11-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γί-
νεται δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΙΛΑΪ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός
ΝΤΑΣΝΟΡ, γεν. 21-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.216250/2020/0000967/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 06/21-02-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 17-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΕΛΙ Όν. πατρός ΜΑΛΙΚ, 
γεν. 11-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.216336/2020/0001162/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 10/08-11-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-06-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΑΚΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 18-02-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.216264/2020/0001138/12-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 2/17-01-2019 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 03-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, γεν. 
12-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(7)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με τη Φ.216537/2020/0001171/10-02-2020 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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 4/11-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 19-12-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΡΟΛΛΙ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός 
ΙΜΠΡΑΪΜ, γεν. 17-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.64323/2020/0000651/10-02-2020 απόφαση 
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 τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 2/14-05-2019 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 16-07-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΤΙΝΙΑΝ Όνομα ΑΓΚΟΠ Όν. πατρός ΣΑΡΚΙΣ, 
γεν. 30-05-1966 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ. 1619/2019/0000344/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
02-10-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 04-09-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 
5181/23-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

2. Με τη Φ. 1625/2019/0000372/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-10-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΗ (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 12-06-2019 σύμφωνα 
με την αριθμ. 5477/30-09-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

3. Με τη Φ. 1626/2019/0000373/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
22-10-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (επώνυμο) ΜΠΑΧΙΤΙ (πα-

τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
19-08-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 23-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. 5603/03-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

4. Με τη Φ. 1627/2019/0000378/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
29-10-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΟΣΕΛΑ (επώνυμο) ΑΛΛΜΕΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 12-06-2018 σύμφωνα 
με την αριθμ. 5777/10-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.6673/2019/0000422/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) 
ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-02-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
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 
03-03-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα)

ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (ΡΕΡΑ) (κύριο όνομα) ΑΝΙΤΑ 

(ΑΝΙΤΑ).
2. Με τη Φ.6674/2019/0000427/14-02-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 04-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΤΙΝ (επώνυμο) ΠΑΛ 
(πατρώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-07-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΣΕΡΙΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-11-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛ (PAL) (κύριο όνομα)

ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ (SURINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)

ΠΑΡΑΜΤΖΙΤ (PARAMJEET).
3. Με τη Φ.6675/2019/0000428/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 04-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΑΝΤΑ (επώνυμο) 
ΚΕΤΣΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-08-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-12-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΤΣΟ (KECO) (κύριο όνομα)

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΤΣΟ (KECO) (κύριο όνομα)

ΓΙΟΥΛΗ (JULI).
4. Με τη Φ.6677/2019/0000431/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 04-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΛΑΝΕ (πατρώνυμο) ΕΛΕΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 24-06-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 
21-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΕ (LLANE) (κύριο όνομα) 

ΕΛΕΖ (ELEZ).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΕ (LLANE) (κύριο όνομα) 
ΣΑΖΑΝΑ (SAZANA).

5. Με τη Φ.6695/2019/0000489/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  -ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο) 
PAMA (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 02-07-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΘΝΟΥ, 
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 
09-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) PAMA (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) PAMA (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
6. Με τη Φ.6696/2019/0000490/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) 
ΤΖΑΦΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΛΑΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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 
29-04-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERRAJ) (κύριο 

όνομα) ΣΕΛΑΜ (SELAM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERRAJ) (κύριο 

όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
7. Με τη Φ.6700/2019/0000496/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) 
ΦΕΡΡΑΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2007 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑΤΣΑΚΟΥ (FERRACAKU) 

(κύριο όνομα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑΤΣΑΚΟΥ (FERRACAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
8. Με τη Φ.6723/2020/0000027/14-02-2020 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (επώνυμο) 
ΚΡΟΜΥΔΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-12-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΟΜΥΔΑ (KROMIDHA) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΣ (NIKOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΤΖΙΚΟ (ΧΗΙΚΟ).
9. Με τη Φ.959/2019/0000622/14-02-2020 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 Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 03-04-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2011 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΡΟΥ, 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 κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (DAUTLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΝΕΣΤΙ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΛΛΑΡΙ (DAUTLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΓΚΛΑΝΤΙΟΛΑ (GLADIOLA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.6682/2019/0000458/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
06-03-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΑΝΟΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/2645/15-04-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με τη Φ.6694/2019/0000488/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
12-03-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΙ (επώνυμο) ΡΑΜΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΥΘΝΟΥ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/320/16-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με τη Φ.6698/2019/0000494/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
13-03-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΖΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΜΑΛΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-01-2002
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
909/05-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

4. Με τη Φ.6703/2019/0000502/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-03-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΡΟΥΚΑ 
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(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-04-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/1993/12-03-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με τη Φ.6708/2019/0000531/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-03-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙ-
ΜΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΣΕΡΙΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. 772/04-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

6. Με τη Φ.6718/2019/0000574/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 27-03-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ 

(πατρώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/1867/05-03-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

7. Με τη Φ.6709/2019/0000532/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-03-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΣΕΡΙΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. 771/04-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ     

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