
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

13 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

14 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

15 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.27591/2018/ 
0005860/11-02-2020 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 766/10-03-2020.

16 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2020/ 0001949/
19-2-2020 περίληψη της υπ’ αρ. Φ.23145/2019/
0011575/12-02-2020 απόφασης Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης που δημο-
σιεύθηκε στο Β΄ 963/21-03-2020.

17 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.4893/2019/ 
0002858/03-01-2020 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1311/13-04-2020.

18 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.5205/ 2020/
0000641/20-03-2020 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο Β΄1532/22-04-2020.

19 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ αρ. 
Φ.1682/2020/0000168/26-02-2020 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄  1200/
07-04-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

    Με την υπ’ αρ. Φ.218605/2020/0003250/26-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 26-03-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, Όνομα ΕΡΜΙΟΝΗ, Όν. πατρός 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, γεν. 15-05-1962 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.214177/2020/0002397/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 11-09-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
11-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΤΑ, Όνομα ΑΜΑΛΙΑ, Όν. πατρός ΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ, γεν. 06-03-1933 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.213573/2019/0015813/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 13-03-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
13-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΡΙΤΙ, Όνομα ΜΑΛΒΙΝΑ, Όν. πατρός 
ΣΤΑΥΡΟ, γεν. 04-02-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.214182/2019/0015516/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 03-09-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
03-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟ, Όνομα ΕΛΕΝΗ, Όν. πατρός ΠΙΛΟ, 
γεν. 26-07-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.214759/2020/0002465/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 24-10-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η 
από 24-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΡΑΝΑΔΗΜΑ, Όνομα ΝΙΚΟΛΑ, Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΑΚ, γεν. 03-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.207886/2020/0002710/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 02-06-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΩΡΓΚΙΕΒΑ, Όνομα ΜΑΡΙΙΚΑ, Όν. πατρός 
ΓΚΕΩΡΓΚΙ, γεν. 15-11-1959 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.216693/2020/0003192/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 10-05-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΥ, Όνομα ΕΡΒΙΝ, Όν. πατρός ΣΟ-
ΤΙΡ, γεν. 21-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.214687/2020/0002442/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 17-10-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
17-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΠΑ, Όνομα ΛΟΥΕΝΑ, Όν. πατρός ΔΙΟΝΥΣ, 
γεν. 26-05-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.214694/2019/0015550/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 15-10-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
15-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΜΑΪ, Όνομα ΦΑΤΙΟΝ, Όν. πατρός ΡΕΣΜΙ, 
γεν. 03-10-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.214189/2019/0015522/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 12-09-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
12-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΗ, Όνομα ΒΙΤΙΟΛΑ, Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΙΚΑ, γεν. 14-05-1996 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αρ. Φ.214190/2019/0015526/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 03-09-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
03-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΑ, Όνομα ΕΡΙΟΝ, Όν. πατρός ΠΕΡΠΑ-
ΡΙΜ, γεν. 21-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αρ. Φ.189028/2020/0003304/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
ν. 3838/2010 (Α΄  49) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 13-06-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23905Τεύχος B’ 2358/16.06.2020

Επώνυμο ΧΡΗΣΤΟΣ, Όνομα ΖΗΣΟΣ, Όν. πατρός
ΚΙΤΣΟΣ, γεν. 07-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-
μό 227763, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αρ. Φ.214693/2019/0015548/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά την από 15-10-2018 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
15-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΜΑΪ, Όνομα ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, Όν. πατρός ΡΕΣ-
ΜΙ, γεν. 11-08-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(3)
       Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.27697/2019/0004139/02-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 28-03-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΑΧΕΛΑ, (επώνυμο) ΠΟΥΠΑ, 
(πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-05-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5280/9/27-03-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.25725/2020/0004104/02-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΣΙΟΥΤ-
ΣΕΑ, (όνομα) ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ, (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που 
γεννήθηκε στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 07-12-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1280/12/

28-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Αν. Aττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.    Με την υπ’ αρ. Φ.45891/2020/0004919/22-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 17-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΛΝΤΑ, (επώνυμο) 
ΤΑΣΙ, (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-09-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 
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
24-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI), (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΖΙΜ (GEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΣΙ (TASHI), (κύριο όνομα) ΕΤ-

ΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.46288/2020/0004887/22-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 28-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΑΣΕΧ, (επώνυμο) ΑΝΤΖΕΪ 
ΑΝΤΕΝΤΟΥΟ, (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ ΓΙΑΟΥ, που γεννήθηκε 
στη ΓΚΑΝΑ την 18-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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
30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16450/24/26-10-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.48223/2018/0018165/22-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-09-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜ, (επώνυμο) ΡΕΤΖΕΠΙ, 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-06-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
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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 υπ’ αρ. 9750/38/29-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(5)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.21357/2020/0003712/29-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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 20-09-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΝΤΙΑΘ, 
(όνομα) ΙΚΑΡΟΣ, (πατρώνυμο) ΑΧΙΛΛΕΑΣ, που γεννήθη-
κε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 05-11-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας από την 17/9/2018, με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

   1.  Με την υπ’ αρ. Φ.8518/2018/0005791/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 12-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ, (επώνυμο) 
ΜΙΜΙΝΗ ,(πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 31-10-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
16-01-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΜΙΝΗ (ΜΙΜΙΝΙ), (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΣ (ERVIS)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΜΙΝΗ (ΜΙΜΙΝΙ), (κύριο όνομα) 
ΑΝΙΣΑ (ANISA)

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8390/2020/0001296/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 01-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΣΑΡΟΥ, 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ, (πατρώνυμο) ΙΟΑΝ ΝΤΑΝΙΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4711/04-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
          Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την υπ’ αρ. Φ.6724/2020/0000678/03-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
27-03-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, (όνο-
μα) ΑΡΜΠΙΟΣ, (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.3/2446/26-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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(8)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.7047/2019/0002212/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ, (επώνυμο) 
ΑΝΤΕΜΗ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ 
και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 13-12-2005 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΗ (ADEMI), (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΗ (ADEMI), (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΡΙΤΑ (KLORITA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.7048/2019/0002213/03-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΛΑ, (επώνυμο) 
ΧΙΛΑΪ, (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟ-
ΝΟΥ, 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 
07-09-2001 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ), (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΑΡΝΤ (LEONARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΛΑΪ (HILAJ), (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΣΕΛΑ (MARSELA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.7070/2019/0002299/03-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 
(επώνυμο) ΤΑΝΚΑ, (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 

λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΝΚΑ (TANKA), (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΝΚΑ (TANKA), (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.7106/2019/0002483/03-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛΑ, (επώνυμο) 
ΜΠΕΓΚΑΪ, (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ), (κύριο όνομα) 

ΙΣΟΥΦ (ISUF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ), (κύριο όνομα) 

ΕΟΥΚΛΙΝΤΑ (EUKLIDA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.7110/2019/0002491/03-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ, (επώνυμο) ΜΠΑ-
ΝΙ, (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-12-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, 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 
16-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI), (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI), (κύριο όνομα) ΤΕ-

ΟΥΤΑ (TEUTA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.7114/2019/0002536/03-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 16-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΑΤΣΙΑΝΟ, (επώ-
νυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ, (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-10-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI), (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΑΝΤ (FLORJAND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (IDRIZI), (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(9)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.8922/2019/0002155/01-06-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Αιγαίου 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 14-05-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΥΡΛΙΓΚΑΣ (όνομα) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8923/2019/0001690/01-06-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νο-
τίου Αιγαίου 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 14-05-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΥΡΛΙΓΚΑΣ (όνομα) 
ΜΑΞΙΜΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2018, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

(10)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.6511/2020/0000431/26-05-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ν. 
Αιγαίου του Υπ. 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 10-12-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ, (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ, (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Ιθαγένειας Κυκλάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(11)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

   1.  Με την υπ’ αρ. Φ.8561/2020/0000154/02-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 20-12-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΣΣΟΝΟΒΑ, (όνο-
μα) ΑΝΝΑ, (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 28-03-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΣΥ-
ΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/11487/ 
24-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8575/2020/0000156/02-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΜΕ, (όνομα) 
ΑΜΠΕΛ ΑΣΦΑΟΥ, (πατρώνυμο) ΑΣΦΑΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ την 05-04-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑ-
ΛΥΜΝΙΩΝ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
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σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/1004/ 06-02-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.8604/2020/0000332/02-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
11-01-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ, (όνομα) 
ΧΑΤΙΚ, (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 26-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 7808/26-09-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.8619/2020/0000496/02-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ, (όνομα) 
ΕΛΙΣ, (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 16-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4984/13-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(12)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.2512/2020/0000374/28-05-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
08-10-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΤΣΑ, (όνομα) ΑΝΑ, (πατρώ-

νυμο) ΚΟΔΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-
1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.53.1/8990/06-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(13)
     Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.2594/2020/0000159/28-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΟΥΣΤΟ (MUSTO) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(JORGJIS), ον. πατρός ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A593223, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2602/2020/0000320/28-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΪΚΟ (MAJKO) ΣΟΦΙΑ 
(SOFIA), ον. πατρός ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A593269, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.2524/2019/0002134/28-05-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου Υπ. Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
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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 22/03/2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης (το οποίο διαβιβάστηκε με το από 02-07-2019 
έγγραφο) με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΟΥΔΗΣ, (όνομα) 
ΙΛΒΥ ΜΑΡΙΑ, (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 29-10-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Iθαγένειας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)
       Στην υπ’ αρ. Φ.27591/2018/0005860/11-02-2020 από-

φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 766, στη σελίδα 
8387, στη στήλη Α, στο στίχο 8 εκ των κάτω, διορθώνεται 

το λανθασμένο πατρώνυμο «ΜΑΡΕΓΚΛΕΝ»,
στο ορθό «ΜΑΡΕΝΓΚΛΕΝ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων)

Ι

(16)
      Στην υπ’ αρ. 2020/0001949/19-2-2020 περίληψη της 

υπ’ αρ. Φ.23145/2019/0011575/12-02-2020 απόφασης 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης 
που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 963, διορθώνεται:

το λανθασμένο: «αίτημα του πατέρα του ανήλικου»,
στο ορθό: «αίτημα της μητέρας του ανήλικου».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης)

(17)
            Στην υπ’ αρ. Φ.4893/2019/0002858/03-01-2020 από-

φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1311, ως προς 
τον εξελληνισμό ονόματος, γίνεται η εξής προσθήκη: 
«Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό ονόματός του από ΡΗΓΑ 
σε ΡΗΓΑΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(18)
    Στην υπ’ αρ. Φ.5205/2020/0000641/20-03-2020 από-

φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄1532, ως προς 
το κύριο όνομα του τέκνου, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΛΟΥΖΙΑΝΑ»,
στο ορθό: «ΛΟΥΣΙΑΝΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας)

Ι

(19)
      Στην υπ’ αρ. Φ.1682/2020/0000168/26-2-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο 
Β΄ 1200 στη σελίδα 12748, στήλη Α΄ και στους στίχους 
δύο και τρία από την αρχή αυτής, διορθώνεται ο εκδότης 
της απόφασης

από το λανθασμένο: «Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου»,

στο ορθό «Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

(  Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου   )

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