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την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
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άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

15 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.47447/2019/0000820/ 
07-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 4313/29-11-2019 (τεύχος Β’). 

16 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.44139/2019/0012944/ 
09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 118/27-01-2020 (τεύχος Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με τη Φ.204896/2019/0016364/27-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2150/16-04-2019, 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε ο αιτών κατά του 25/29-09-2016 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. 
Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 02-03-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΑΪ Όνομα ΡΑΠΟ Όν. πατρός ΝΟ-
ΒΡΟΥΣ, γεν. 23-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.197162/2020/0001107/04-03-2020 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 53/10-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 13-12-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΚΙΛΤΣΙΚΣΙΖ Όνομα ΙΣΑ Όν. πατρός ΣΕΛΛΟΥΜ, 
γεν. 20-09-1981 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.213813/2020/0001073/04-03-2020 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 22/30-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 21-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΦΛΟΡΕΝΤΟ ΓΚΙΡΟΝΙΛΛΑ Όνομα ΑΝΓΓΕΛΑ 
Όν. πατρός ΠΑΜΠΛΟ, γεν. 08-10-1963 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.214384/2020/0001121/04-03-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 26/13-09-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 20-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΕΛΤΣΟΒΑ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός 
ΙΓΚΟΡ, γεν. 09-09-1986 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.214723/2020/0001097/04-03-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 19/31-05-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΪΝΤΑΝΙ Όνομα ΕΖΕΝΤΙΝ Όν. πατρός ΑΛΙ, 
γεν. 12-02-1966 στην ΤΥΝΗΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.214393/2020/0001123/04-03-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 22/21-06-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 31-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΚΙΑ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ Όν. πατρός ΧΑΜΙΤ, 
γεν. 10-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με τη Φ.214376/2020/0001129/04-03-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 37/24-07-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται δεκτή 
η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΙ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΒΑΝΓΚΕΛ, γεν. 
01-07-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.215767/2020/0001126/04-03-2020 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 44/17-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 14-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ Όνομα ΣΠΕΤΙΜ Όν. πατρός ΜΕΧ-
ΜΕΤ, γεν. 11-02-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με τη Φ.215448/2020/0001124/04-03-2020 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 31/04-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 11-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΡΙ Όνομα ΕΛΙΖΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚΙ, 
γεν. 20-02-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με τη Φ.214382/2020/0001108/04-03-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 19/31-05-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται 
δεκτή η από 03-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΑ Όνομα ΦΩΤΗ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, γεν. 
13-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

10. Με τη Φ.214379/2020/0001130/04-03-2020 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 37/24-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται 
δεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΟΥΤΛΑΡΙ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΑΛΙ, γεν. 18-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με τη Φ.215451/2020/0001114/04-03-2020 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 25/12-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, 
γίνεται δεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΣΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΦΡΡΟΚ, 
γεν. 20-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με τη Φ.214634/2020/0001110/04-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9931Τεύχος B’ 918/18.03.2020

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 12/18-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης, γίνεται δεκτή η από 09-12-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΝΤΛΟΥ Όνομα ΦΑΝΤΑ-ΜΑΡΙ Όν. πατρός 
ΤΑΜΕΡΑΤ, γεν. 25-08-1980 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με τη Φ.214386/2020/0001074/04-03-2020 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 12/10-07-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 03-10-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΣΤΑΒΚΙΝΑ ΒΑΛΑΣΑ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. 
πατρός ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 03-08-1961 στη ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με τη Φ.135843/2020/0001803/27-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 4/12-06-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, 
γίνεται δεκτή η από 16-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΠΟΥΣ Όνομα ΤΖΕΜΑΛΗ Όν. πατρός ΧΑ-
ΣΑΝ, γεν. 10-02-1976 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.209216/2020/0001607/27-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 8/12-07-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 12-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΦΙΛΙ Όνομα ΑΝΕΣΤΗ Όν. πατρός ΡΑΜΑ-
ΝΤΑΝ, γεν. 31-05-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.214835/2020/0000704/27-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 48/09-10-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α, γίνεται δεκτή 
η από 20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΤΙΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΜΠΕΣΙΚ Όν. πατρός 
ΒΑΖΑ, γεν. 11-10-1970 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(4)
   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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

Με τη Φ.42012/2019/0018436/07-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) 
ΜΕΜΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙ-
ΟΥ, 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 
25-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪ (MEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪ (MEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.17637/2018/0005604/04-03-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, 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 
16-11-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΣΑΒΒΙΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώ-
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νυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-09-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 20/10/2017, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.22078/2019/0007774/04-03-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, 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 
14-12-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΤΙΟΥΛΓΚΑΡΙΔΟΥ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
22-01-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 13/3/2018, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.13839/2018/0003443/04-03-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, 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 
01-03-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 
05-02-2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 5/2/2013, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.4727/2019/0002909/05-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 

26-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΙ (όνομα) ΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-12-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. 3242/13-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με τη Φ.4956/2019/0002710/05-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, 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 
20-09-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (όνομα) 
ΤΑΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑ-
ΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 10185/16-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με τη Φ.4971/2019/0002713/05-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
25-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώ-
νυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-08-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 11232/04-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με τη Φ.4984/2019/0002717/05-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΕΛΙΚΑ (όνομα) ΚΕΪΒΙΝ 
(πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. 12110/20-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

5. Με τη Φ.4979/2019/0002719/05-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 30-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΣΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-11-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. 11488/19-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

6. Με τη Φ.4972/2019/0002715/05-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΥΛΙ (όνομα) ΜΙΚΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-02-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. 12486/24-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.4469/2020/0000544/03-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΥΤΦΙ 
(επώνυμο) ΚΟΥΚΟ (πατρώνυμο) ΕΛΓΙΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2006 και κατοικεί στο Δήμο 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 03-10-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΟ (KUQO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΓΙΕΝ (ELJEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΟ (KUQO) (κύριο όνομα) 

ΜΕΛΙΝΤΑ (MELIDA).
2. Με τη Φ.5165/2020/0000484/03-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-09-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ 
(επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΟΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-03-2004 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ (ZHUPANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΙΟΛ (ARJOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ (SELIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΕΪΤΑ (GREJTA).
3. Με τη Φ.5191/2019/0002598/03-03-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-09-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΕΣΤ 
(επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 20-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA) (κύριο όνομα) ΛΟΥ-

ΛΙΕΤΑ (LULJETA).
4. Με τη Φ.5192/2019/0002599/03-03-2020 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΄), γίνε-
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ται αποδεκτή η από 30-09-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 20-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA) (κύριο όνομα) ΛΟΥ-

ΛΙΕΤΑ (LULJETA).

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.4987/2019/0002499/03-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-04-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (όνομα) 
ΙΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-09-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2464/08-04-2019 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με τη Φ.4989/2019/0002501/03-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-04-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (όνομα) ΤΖΟΝΙ 
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-10-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/2241/28-03-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με τη Φ.5185/2020/0000531/03-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 25-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(πατρώνυμο) ΑΜΠΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-02-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7043/16-09-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.3933/2019/0000795/03-03-2020 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 
20-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΣΙΡΙΝΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΟΛΕΞΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑ-
ΠΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/5247 / 04-07-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με τη Φ.5047/2020/0000501/03-03-2020 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 
31-05-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΙΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμ-
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φωνα με την αριθ. Φ.20.4/3624/15-05-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(12)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής .

 Με τη Φ.5042/2019/0002109/02-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 29-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΡΙΣΤΑΝΙ (RISTANI) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA) ον. 
πατρός ΝΑΟΥΜ (NAUM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A590133, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-12-1963 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.2389/2020/0000056/26-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙ-
ΟΥ, 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 
20-04-2007 και ο πατέρας του κατέχει ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (ΕDΜΟΝD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (SHARKA) (κύριο όνομα) 

ΚΙΜΕΤΕ (ΚΙΜΕΤΕ)

2. Με τη Φ.2350/2020/0000055/26-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΑΣ (πατρώνυμο) ΦΑΜΠΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2007 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 07-11-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛIΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΣ (ΒΑLAS) (κύριο όνομα) 

ΦΑΜΠΙΑΝ (FΑΒΙΑΝ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΣ (BALAS (κύριο όνομα) 

ΛΑΚΡΙΜΙΟΑΡΑ (LAKRIMIOARA).
3. Με τη Φ.2390/2019/0002346/26-02-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2009 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 20-04-2007 και ο πατέρας του κατέχει 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (ΕDΜΟΝD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (SHARKA) (κύριο όνομα) 

ΚΙΜΕΤΕ (ΚΙΜΕΤΕ).
4. Με τη Φ.2466/2019/0001624/26-02-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-07-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) 
ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 
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 
19-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (GORREJA) (κύριο 

όνομα) ΑΡΤΙΑΝ (ΑRTJΑΝ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (GORREJA) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
    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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου .

 Με τη Φ. 1923/2019/0000708/28-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-06-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥ-
ΛΙΝΑ (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2005 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI) (κύριο όνομα) ΣΟ-
ΝΕΛΑ (SONELA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)

    Στη Φ.47447/2019/0000820/07-11-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4313/29-11-2019 (τεύ-
χος Β’), αριθμό φύλλου 48819, παράγραφος 5 σειρά 8η, 
διορθώνεται το πατρώνυμο

από το λανθασμένο:
«ΣΠΥΡΟ»
στο ορθό:
«ΣΠΥΡΟΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(16)

    Στη Φ.44139/2019/ 0012944/09-01-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118/27-01-2020 (τεύχος 
Β’) διορθώνεται ο Δήμος διαμονής

από το λανθασμένο:
«ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
στο ορθό:
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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