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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.   ).

 Με την υπ΄αρ. Φ.110206/2017/0013390/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΖΑΪΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2004 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 04-10-2000 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΖΑΪΜ (ZAIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).

Με την υπ’ αρ. Φ.120344/2019/0013692/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 31-05-2017 δήλωση - αί-
τηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΛΗ (όνο-
μα) ΝΤΟΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 16-05-2014 από το Τμήμα Νοσηλευτι-
κής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Με την υπ’ αρ. Φ.110698/2019/0012931/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (όνομα) ΑΡΝΤΙΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-04-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8289/5/01-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με την υπ’ αρ. Φ.120388/2019/0013697/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΑΧΟΥΣΙ (όνομα) ΑΡΜΠΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, 
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που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1989 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3572/46/
16-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με την υπ’ αρ. Φ.110694/2019/0012927/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΕ-
ΒΛΟΥΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1997 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 8380/12/02-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

 (2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.  ).   

 Με την υπ’ αρ. Φ.109756/2019/0013672/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-04-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ 
(όνομα) ΔΑΝΑΪΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2880/34/02-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με την υπ’ αρ. Φ.109671/2019/0012677/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΝΑΡΙ (όνομα) ΑΝΤΙΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-11-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1660/27/
14-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με την υπ’ αρ. Φ.109670/2019/0012681/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-09-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1660/21/07-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με την υπ’ αρ. Φ.109664/2019/0012683/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΠΟΥΓΙΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1998 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 19390/26/22-12-2016 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με την υπ’ αρ. Φ.115272/2020/0002011/11-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΖΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΧΑΜΖΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13180/20/15-09-2016, 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

 (3) 
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.  ).   

 Με την υπ’ αρ. Φ.110351/2017/0014493/22-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΣΣΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2004 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 24-12-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΝΕΛΑ (DONELA).

Με την υπ’ αρ. Φ.110397/2020/0002541/22-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑ-
ΡΑ (επώνυμο) ΤΑΡΤΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2010 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 02-07-1998 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΤΑΡΑΪ (TARTARAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΤΑΡΑΪ (TARTARAJ)
(κύριο όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).

Με την υπ’ αρ. Φ.110398/2020/0002542/22-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΤΑΡΤΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2005 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 02-07-1998 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΤΑΡΑΪ (TARTARAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΤΑΡΑΪ (TARTARAJ)
(κύριο όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).

Με την υπ’ αρ. Φ.110322/2017/0014200/07-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙ-
ΛΙΑ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2008 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΑΪ (DELIAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΑΪ (DELIAJ)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

Με την υπ’ αρ. Φ.110321/2017/0014197/07-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α «Περί κυρώσε-
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ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕ-
ΛΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2006 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΑΪ (DELIAJ)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΑΪ (DELIAJ)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

 (4) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.14667/2019/0014694/20-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 35/11-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 02-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΝΕΣΕΣ ΠΑΛΟΜΙΝΟ Όνομα ΜΑΙΤΕ ΜΙΛΕ-
ΝΑ Όν. πατρός ΑΝΧΕΛ ΜΑΡΙΑ, γεν. 06-10-1977 στη ΒΕ-
ΝΕΖΟΥΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.31203/2019/0011360/04-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 25/12-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γί-

νεται δεκτή η από 18-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΛΙΠΣ Όνομα ΚΗΘ ΝΤΕΡΙΚ Όν. πατρός 
ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, γεν. 27-05-1946 στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.18280/2019/0011359/04-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 25/12-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γί-
νεται δεκτή η από 18-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΣΑΡΟΒΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός 
ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 04-10-1985 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.14387/2019/0011012/04-3-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 27/26-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή 
η από 30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΑΝΕΒΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΙΓΚΟΡ, 
γεν. 03-02-1971 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.13586/2019/0010507/04-03-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 13/22-05-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γί-
νεται δεκτή η από 15-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΤΟΥΝΤΟΡΕΪ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΑ Όν. 
πατρός ΙΩΑΝ, γεν. 03-04-1978 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

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