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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.215034/2020/0000771/21-02-2020 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 ισχύουν και μετά το 29/29-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-10-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΙΚΟΥ Όνομα ΗΡΑΚΛΗΣ Όν. πατρός 
ΡΟΥΖΝΤΙ, γεν. 12-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211822/2020/0001217/21-02-2020 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 2/25-01-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 09-01-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΚΟ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΣΚΕΛΚΙΜ, 
γεν. 20-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215647/2020/0001558/21-02-2020 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 1/06-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΠΡΟΝΤΑ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΕΜΙΝ, γεν. 
22-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.213711/2020/0000975/21-02-2020 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 7/15-03-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΝΤΑΣΝΟΡ Όν. πατρός ΦΕΪΖΙ, 
γεν. 20-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.50560/2020/0001892/21-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 Ελλη-
νικής 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 13-05-1996 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΡΟΥΜΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 24-07-1971 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

     1. Με την Φ.213909/2020/0001679/21-02-2020 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 8/28-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 04-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΗ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡΗ, 
γεν. 03-06-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.90727/2020/0001904/21-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 Ελλη-
νικής 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 20-11-2000 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΛΙΑΖΚΟΒ Όνομα ΠΑΝΤΣΟ Όν. πατρός 
ΝΤΙΜΟ, γεν. 20-09-1953 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών   

 1. Με την Φ.214954/2020/0001926/21-02-2020 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 18/23-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 15-10-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΑΒΕΛΗ Όνομα ΕΛΙΒΕΡΤΑ Όν. πατρός ΝΙ-
ΜΕΤ, γεν. 05-03-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216861/2019/0019177/21-02-2020 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 30/2018/20-12-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΓΙΑΚΙΜ, γεν. 13-06-1970 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.152104/2020/0001931/21-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 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’ αριθμ. 6/05-06-2019 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 23-05-2008 αίτηση πολι-
τογράφησης  του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΧΑΜΜΠΕΤΑΛΙΕΒ Όνομα ΧΙΛΑΣ Όν. πα-
τρός ΙΜΑΣ, γεν. 27-01-1942 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(4)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής   

      Με την Φ.144218/2020/0001956/21-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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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’ αριθμ. 5/15-05-2019 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 11-11-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΡΙΑΝΙ Όνομα ΛΙΝΑ Όν. πατρός ΧΑΝΝΑ, γεν. 
23-09-1960 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(5)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   

 1. Με την Φ.42215/2019/0007886/27-01-2020 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 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 02-03-2017 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΣ 
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-2016, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.48484/2019/0007204/27-01-2020 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 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄) γίνεται δεκτό το από 10-10-2018 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΕΛΙΔΗ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3. Με την Φ.49726/2019/0007888/27-01-2020 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 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 04-03-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΣ 
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2017, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.27587/2018/0005855/11-02-2020 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟΣ (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 4010/3/12-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.27266/2018/0003908/28-01-2020 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (επώνυμο) ΜΑΤΣΟΛΙ 
(πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-12-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1360/22/29-01-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 3. Με την Φ.27251/2018/0003881/28-01-2020 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΡΙΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-01-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 2171/5/12-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.  

4. Με την Φ.27249/2018/0003878/28-01-2020 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 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΧΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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30-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 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 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την αριθμ. 1520/16/07-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.  

5. Με την Φ.27233/2018/0003490/28-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-
03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΕΝΑΛΝΤ (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2000
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 
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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθμ. 10460/10/10-07-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.  

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

Ι

(7)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.26055/2019/0011008/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 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 24-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (όνο-
μα) ΤΖΙΒΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την αριθμ. 12360/18/
08-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.26297/2019/0010692/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση 

της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 9030/29/13-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.30788/2019/0010696/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 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 21-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΤΣΙ (όνομα) 
ΑΛΦΡΕΝΤ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 28-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8721/
06-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.27246/2020/0000888/24-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΣ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2012, σύμφωνα με την αριθμ. 
19900/17/19-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την Φ.27245/2020/0000885/24-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΣ 
(όνομα) ΦΩΤΙΟΣ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
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την 30-06-2010, σύμφωνα με την αριθμ. 19900/18/19-
12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.26036/2019/0010481/04-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΙΤΑ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-12-1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2008, σύμφωνα με την αριθμ. 14040/5/
25-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την αριθμ. Φ.1819/2020/0000110/19-02-2020 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, 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 αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
01-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΑΡΑΜΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-02-2018, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

 Ι 

 (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.     

 Με την Φ.1818/2019/0000702/19-02-2020 απόφα-
ση του Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης 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 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 01-10-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΡΑΜΗΣ (όνομα) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 22-08-2014, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.  

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

 Ι

   (10) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.     

 Με την Φ.1817/2019/0000700/19-02-2020 απόφαση 
του Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης 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 01-10-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΡΑΜΗΣ (όνομα) ΛΟΥ-
ΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 25-07-2013, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.  

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

Ι

    (11) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1848/2020/0000092/19-02-2020 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 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΟΞΑΤΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA). 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

 (12) 
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.1852/2020/0000126/19-02-2020 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 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 10-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΑ-
ΝΕΣΤΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

 (13) 
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   

 Με την Φ.1775/2020/0000017/27-01-2020 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από
23-04-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΒΕΝΤΕΛ (όνομα) ΑΝΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΟΡΜΠΕΡΤ ΡΟΥΝΤΟΛΦ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 30-01-1976, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ.1 του ν. 3284/2004. 

    Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

Ι

  (14) 
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την Φ.3149/2020/0000231/26-02-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθα-
γένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 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 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 12-01-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΟΡΟΥΚ (όνομα) ΜΟΥΡΑΤ (πατρώνυμο) ΤΟΥΝΤΖΑΪ, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 27-08-1980, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ. 3370/1955.

      Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

Ι

  (15) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   

    1. Με την Φ.9962/2019/0002311/19-02-2020 απόφαση 
του Προϊστάμενου Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 23-01-2018
αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΕΝΑ (όνομα) ΜΠΑΪΡΑΜ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΛΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-07- 1943, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ.β' του α.ν. 1856. 

2. Με την Φ.10077/2019/0002462/19-02-2020 απόφα-
ση του Προϊστάμενου Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 30-03-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (όνομα) ΛΕΙΡΙ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-12-1967, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
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βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955. 
3. Με την Φ.10354/2018/0003302/19-02-2020 απόφα-

ση του Προϊστάμενου Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 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 αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
15-11-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12- 10-1970, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' 
του ν.δ. 3370/1955.

4. Με την Φ.10395/2019/0002195/19-02-2020 από-
φαση του Προϊστάμενου Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθη-
κε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 07-01-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΖΗΝΤΡΟ (όνο-
μα) ΕΝΓΚΕΛ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1968, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' 
του ν.δ. 3370/1955.

5. Με την Φ.10396/2019/0002192/19-02-2020 του 
απόφαση του Προϊστάμενου Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας 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 07-01-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΖΗΝΤΡΟ 
(όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12- 1972, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
εδ.γ' του ν.δ. 3370/1955.

6. Με την Φ.10398/2019/0002194/19-02-2020 από-
φαση του Προϊστάμενου Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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
07-01-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΖΗΝΤΡΟ (όνομα) ΚΑΣ-
ΤΡΙΟΤ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-07-1977, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ. 3370/1955.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

 (16) 
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.2152/2019/0001990/18-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 08-04-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΑ 
(όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (πατρώνυμο) ΚΟΝΓΚΡΕΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-2000 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα 
με την αριθμ.πρωτ. Φ.20.4/1925/15-03-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.2320/2019/0002115/18-02-2020 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 
03-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) 
ΑΡΙΑΛ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 06-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. Φ.20.4/9162/26-11-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ  

Ι

 (17) 
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.   

 Με την αριθμ. Φ.2367/2020/0000375/24-02-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-12-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (όνομα) 
ΧΥΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥ-
ΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
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βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/15340/ 
12-12-2018, βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
Ι

 (18) 
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας     

 Με την αριθμ. Φ.8214/2019/0001192/25-02-2020 
απόφαση του Διευθυντή Ιθαγένειας Κρήτης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα 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 31-12-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΤΖΙΛΒΕ (όνομα) ΤΖΑΪΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
την 31-03-1982, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 του 
ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

 (19) 
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την Φ.8169/2019/0002013/24-02-2020 απόφαση 
του Διευθυντή Ιθαγένειας Κρήτης, 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 αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 31-12-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΗΝΑΔΑΚΗ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώ-
νυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-11-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.  

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  
Ι

 (20) 
  Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.   

 Με την Φ.8449/2019/0002873/25-02-2020 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 
αποδεκτή η από 28-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΠΛΛΑΝΙ (KAPLLANI) 
ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA) ον. πατρός ΚΟΛΙ (KOLI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A607522, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-04-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 (21) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.8230/2019/0001354/26-02-2020 απόφαση 
του Διευθυντή Ιθαγένειας Κρήτης , 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 11-02-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ (όνο-
μα) ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

 (22) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.        

 Με την Φ.8247/2019/0000348/26-02-2020 απόφαση 
του Διευθυντή Ιθαγένειας Κρήτης, 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 18-02-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΣΓΟΥΕΛ (όνομα) 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02008131203200008*


		2020-03-13T12:35:08+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




