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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

   Με την Φ.215343/2019/0002172/4-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-11-2018 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η 
από 20-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΗ, Όνομα ΕΛΕΝΑ, Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΙΚΑ, γεν. 3-9-1999 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.216927/2020/0001257/14-2-2020 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΄), 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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όπως ισχύουν και μετά το 10/13-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 13-9-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ, Όνομα ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, Όν. πατρός ΜΠΕΣ-
ΝΙΚ, γεν. 2-3-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213513/2020/0001260/14-2-2020 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 10/24-5-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 11-5-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΑ, Όνομα ΣΑΧΙΝ, Όν. πατρός ΣΑΝΤΙΚ, 
γεν. 20-4-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215838/2020/0001367/14-2-2020 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 4/27-9-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-5-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΡΕ, Όνομα ΦΕΤΑ, Όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ, 
γεν. 25-1-1956 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.216440/2020/0000840/14-2-2020 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 23/20-12-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 9-3-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΛΤΣΙΝΣΚΑ, Όνομα ΟΛΓΑ, Όν. πατρός 
ΟΛΕΓΚ, γεν. 1-1-1973 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216195/2020/0000843/14-2-2020 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 20/29-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 25-2-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΑ, Όνομα ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ, Όν. πατρός 
ΧΕΚΟΥΡ, γεν. 26-12-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216442/2020/0000815/14-2-2020 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 01/24-1-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 17-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΛΑ, Όνομα ΜΙΤΣΟ, Όν. πατρός ΠΕΤΡΙΤ, 
γεν. 3-6-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.217063/2020/0000837/14-2-2020 απόφα-
ση 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 2/21-3-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - 
Ιονίου γίνεται δεκτή η από 2-6-2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΜΠΑΚΟΥ, Όνομα ΝΤΕΡΙΜ, Όν. πατρός 
ΕΛΕΖ, γεν. 19-2-1961 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.215906/2020/0001464/14-2-2020 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 5/2-10-2018 πρακτικό της 
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13-8-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟΥΚΑ, Όνομα ΜΙΧΑΕΛΑ, Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΥ, γεν. 28-7-1971 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215925/2020/0001451/14-2-2020 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 12/2018/24-5-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 7-2-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΠΟΥΡΟΒΑ, Όνομα ΜΑΡΙΑ, Όν. πατρός 
ΠΑΣΚΑΛ, γεν. 23-3-1973 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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3. Με την Φ.216605/2020/0001870/14-2-2020 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 2/2018/16-5-2018 πρακτικό 
της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνε-
ται δεκτή η από 16-6-2011 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΡΛΙΤΣΚΑ, Όνομα ΝΤΟΡΑ, Όν. πατρός ΚΑ-
ΡΟΛΙ ΜΠΕΛΑ, γεν. 6-10-1975 στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216430/2020/0001461/14-2-2020 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 25/2018/18-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 14-8-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, Όνομα ΜΑΡΙΝΕ, Όν. πατρός 
ΒΑΡΝΤΚΕΖ, γεν. 5-5-1963 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216431/2020/0001875/14-2-2020 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 23/2018/4-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 8-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΚΑΣΙΑΝ, Όνομα ΣΙΡΑΝΟΥΣ, Όν. πατρός 
ΣΑΛΙΚΟ, γεν. 11-1-1966 στη ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.45998/2020/0001519/19-2-2020 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 7-2-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΝ (επώνυμο) ΤΟΜΑ (πατρώνυμο) 
ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-6-2000 και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 18850/23/6-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.51049/2020/0002091/19-2-2020 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 23-8-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΠΟΡΑ (επώνυμο) ΖΕΚΙΟ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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 30-6-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 2350/22/16-2-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.44727/2019/0013324/19-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 11-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-9-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 13810/20/22-9-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.45873/2020/0001981/19-2-2020 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 17-1-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΘΑΙΟΣ (επώνυμο) 
ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 8-11-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
5-6-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΡΝΤΙ (SKERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) ΦΛΟ-

ΡΕΣΑ (FLORESHA).
2. Με την Φ.45875/2020/0001982/19-2-2020 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 17-1-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΑΝΑΗ (επώνυμο) 
ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 30-12-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 
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 
5-6-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΡΝΤΙ (SKERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (TOLA) (κύριο όνομα) ΦΛΟ-

ΡΕΣΑ (FLORESHA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    1. Με την αριθμ. Φ.47062/2019/0009237/19-2-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό 
το από 14-5-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΡΤ (όνομα) ΖΑΧΑΡ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 1-8-2013, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.50709/2020/0002247/19-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-

στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 28-8-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΤΖΙΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-7-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την Φ.50843/2020/0001804/19-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το 
από 27-9-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙΔΗ (όνομα) ΒΑΪΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στη ΔΑΝΙΑ την 9-9-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την Φ.50851/2020/0002121/19-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 1-10-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
(πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 5-09-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την Φ.50852/2020/0002120/19-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 1-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-12-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    1. Με την Φ.45446/2019/0007646/11-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30-11-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΥΛΩΝΑ 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθη-
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κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-9-2010, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.47543/2019/0007307/11-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 27-6-2018 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΗΣ 
(όνομα) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-4-2013, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την αριθμ. Φ.45189/2019/0009019/11-2-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττι-
κής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 10-11-2017 αίτημα της (επώνυμο) 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΛΑΡΙΣΣΑ (πατρώνυ-
μο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
27-3-1996, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

4. Με την Φ.48297/2019/0007566/11-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 19-09-2018 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΔΕΛΗ-
ΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 28-2-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1.     Με την Φ.30471/2020/0001631/11-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 31-7-2014 αίτημα του (επώνυμο) ΛΟΥΚΙΔΗΣ 
ΑΛΑΡΚΟΝ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 24-1-1985, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την Φ.48506/2020/0001634/11-2-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 10-10-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΛΟΥΚΙΔΗ ΑΛΑΡ-
ΚΟΝ (όνομα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 18-2-1968, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.46041/2018/0001874/10-2-2020 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 12-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (επώνυ-
μο) ΒΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-8-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙΟΥ, 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 
8-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΜΙΛΕ (XHEMILE).
2. Με την Φ.46042/2018/0001875/10-2-2020 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 12-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) 
ΒΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-6-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
8-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΜΙΛΕ (XHEMILE).
3. Με την Φ.46045/2018/0001885/10-2-2020 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 12-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΣΗΦ (επώνυμο) 
ΚΟΥΚΕ (πατρώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-7-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 1-7-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΕ (KOUKAH) (κύριο όνομα) 

ΜΑΧΜΟΥΝΤ (MAHMOUD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΒΟΥΝΤ (DAWOOD) (κύριο 

όνομα) ΙΣΤΑΡ (ISHTAR).
4. Με την Φ.46093/2018/0002175/10-2-2020 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 14-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΟ (επώνυμο) 
ΤΟΛΛΟΥΜΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 2-5-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 
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 
24-2-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΟΥΜΙ (TOLLUMI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΟΥΜΙ (TOLLUMI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(11)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.37975/2018/0009694/10-2-2020 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 14-4-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΗΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡ-
ΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 15-1-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ 
ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-8-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΚΛΙΝΑ (AGLINA).
2. Με την Φ.37718/2020/0000393/13-1-2020 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 4-4-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) 
ΜΙΖΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 4-7-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 12-5-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (ΜΙΖΑ) (κύριο όνομα) ΑΛΕ-

ΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (ΜΙΖΑ) (κύριο όνομα) ΑΓΚΕ 

(AGE).
3. Με την Φ.43198/2020/0000554/10-2-2020 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 15-5-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΘΟΔΩΡΗ (επώνυμο) 
ΤΣΟΥΝΙ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 5-8-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού 
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Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 12-7-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΠΙ (RRAPI) (κύριο όνομα) ΕΝ-

ΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
4. Με την Φ.46037/2018/0001864/10-2-2020 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 12-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΡΝΤΑ (επώνυμο) 
ΓΚΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 6-3-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
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 
17-9-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΣΙ (GACI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΣΙ (GACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).
5. Με την Φ.46038/2018/0001865/10-2-2020 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 12-2-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΒΑΡΟ (επώνυμο) 
ΓΚΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 10-7-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
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 
17-9-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΣΙ (GACI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΣΙ (GACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.3635/2019/0001802/4-2-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 8-8-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ (όνομα) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-11-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

  Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3428/2020/0000128/5-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 8-4-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΟ (όνομα) ΙΡΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΑΦΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-3-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 30-6-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20940/14-12-2015 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΙΡΙΝΙ ΛΙΛΟ 
σε ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΛΟ.

2. Με την Φ.3535/2020/0000147/5-2-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-1-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) 
ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 5-9-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 20769/24-9-2018 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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3. Με την Φ.3547/2020/0000150/5-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
4-2-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ 
(πατρώνυμο) ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
5-2-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
1121/17-1-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας .

4. Με την Φ.3561/2020/0000131/5-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
7-3-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-8-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3414/18-2-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.3571/2020/0000132/5-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-3-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (όνομα) 
ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 4933/
14-3-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

6. Με την. Φ.3367/2020/0000130/5-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 4-7-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ (όνο-
μα) ΕΥΑ (πατρώνυμο) TONI, που γεννήθηκε στη ΒΟΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την 16-3-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛ-
ΜΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 3006-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 13665/
14-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.3641/2020/0000175/5-2-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-8-2019 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΡΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-3-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 18-7-2019 από ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

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