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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.213054/2020/0002775/26.05.2020
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), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 18.01.2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΖΩΝΑΚΗ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΣΤΕ-
ΦΑΝ, γεν. 27.01.1980 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.213055/2020/0003202/27.05.2020
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 ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 07.02.2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΣΑΡΗ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΩ-
ΚΡΑΤΗΣ, γεν. 19.04.1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.218461/2020/0001686/26.05.2020
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), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 28.05.2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΡΑΣ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός ΦΙΛΟ-
ΚΤΗΜΩΝ, γεν. 31.12.1967 στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.207866/2019/0006633/26.05.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 15.12.2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 15.12.2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ Όνομα ΑΘΗΝΑ Όν. πατρός 
ΚΟΤΣΟ, γεν. 12.04.1939 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.214677/2020/0002507/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 11.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 11.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΤΖΑΙ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, γεν. 15.08.1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.213582/2019/0019872/26.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 06.06.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται 
δεκτή η από 06.06.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΗΣ Όνομα ΣΠΥΡΟΣ Όν. πατρός ΚΛΕ-
ΑΝΘΗΣ, γεν. 21.10.1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.214277/2019/0015541/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 06.09.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 06.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΛΙΟΥ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 05.03.1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.208112/2020/0003218/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 13.06.2017 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται 
δεκτή η από 13.06.2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΛΜΠΑΝΤΙ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΓΙΟ-
ΒΑΝ, γεν. 17.01.1999 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.208111/2020/0003223/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 13.05.2017 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται 

δεκτή η από 13.06.2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΛΜΠΑΝΤΙ Όνομα ΓΙΟΒΑΝ Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΛΑ, γεν. 22.04.1962 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αρ. Φ.214754/2019/0015556/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 24.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 24.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 19.03.1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αρ. Φ.210518/2020/0003228/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 29.11.2017 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 29.11.2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΟ Όνομα ΑΝΕΤΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, 
γεν. 04.07.1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αρ. Φ.214679/2020/0002441/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 17.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 17.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΡΑΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΗΣ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ, γεν. 28.11.1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

 (2) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.214720/2020/0004103/27.05.2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 25/12.07.2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαί-
ου γίνεται δεκτή η από 15.12.2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΗ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ, 
γεν. 22.10.1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216890/2020/0003241/29.05.2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 7/23.10.2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από 
12.07.2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΟΥΧΑΜΑΪ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πα-
τρός ΦΕΡΙΚ, γεν. 13.09.1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   
Ι

 (3) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.206389/2018/0018169/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 10.02.2017 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 06.02.2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΙΑΝΟ Όνομα ΠΗΤΕΡ Όν. πατρός ΕΡΝΕΣΤ, 
γεν. 01.01.1954 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.13251/2019/0006551/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 12.09.2018 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, 
γίνεται δεκτή η από 11.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΦΣΑ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, 
γεν. 22.04.1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.197028/2019/0004964/27.05.20
20 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
16.01.2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνε-
ται δεκτή η από 16.01.2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
26.01.1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.213581/2019/0019881/26.05.2020
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), όπως ισχύουν και μετά την από 14.05.2018 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
14.05.2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΟΥ Όνομα ΠΟΛΥΞΕΝΗ Όν. πα-
τρός ΤΑΚΗΣ, γεν. 06.08.1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(4)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.213384/2019/0019898/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 08.01.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 08.01.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΑΣ Όνομα ΘΑΝΑΣ Όν. πατρός ΚΩΣ-
ΤΑΣ, γεν. 27.02.1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.214273/2019/0015536/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 05.09.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 05.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΣ Όνομα ΛΟΡΕΝΤΣ Όν. πατρός 
ΗΛΙΑΣ, γεν. 22.11.1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.214278/2019/0015542/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 06.09.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 06.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΛΙΟΣ Όνομα ΚΩΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 20.05.1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.214691/2020/0002448/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 16.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 16.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΛΑΙ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Όν. πατρός 
ΛΑΖΑΡ, γεν. 15.05.1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.214692/2019/0015547/27.05.2020 
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 
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(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 06.09.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 06.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΥΜΙΟΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 25.09.1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.214757/2020/0002464/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 24.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 24.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΣΤΑΣ Όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Όν. πατρός 
ΑΝΕΣΤΗΣ, γεν. 28.01.1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.215353/2020/0003344/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 06.06.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΙΕΝΝΗ, γίνεται 
δεκτή η από 06.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΟ Όνομα ΝΤΑΒΙΝΤ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΙΝ, 
γεν. 06.05.1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.214774/2020/0002470/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 23.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 23.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΟΦΙΡΗ Όνομα ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, γεν. 05.09.1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.214696/2019/0015552/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 10.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 10.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΠΕΡΗ Όνομα ΦΑΤΙΟΝΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΗ, γεν. 31.08.1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αρ. Φ.214701/2020/0002454/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 13.09.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 13.09.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑΣ Όνομα ΚΛΙΤΟΝ Όν. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, 
γεν. 21.08.1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αρ. Φ.214697/2019/0015553/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 08.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 08.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΜΟ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΛΕΩΝΙ-
ΔΑ, γεν. 05.11.1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αρ. Φ.214698/2019/0015554/27.05.2020 
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), όπως ισχύουν και μετά την από 09.10.2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 09.10.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΝΗΣ Όνομα ΘΩΜΑΣ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗΣ, γεν. 26.05.1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

 (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.47125/2018/0009443/20.05.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις 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 αποδεκτή η από 21.05.2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03.10.2008 και κατοικεί στο 
Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 νόμι-
μα στη χώρα από 20.07.2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ)
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.47126/2018/0009444/20.05.2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
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ατάξεις 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 αποδεκτή η από 21.05.2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ 
(επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23.10.2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 20.07.2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ)
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA). 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.45974/2020/0004432/20.05.2020 
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 07.02.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙ-
ΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10.06.2002 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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. 19900/16/19.12.2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

    (7) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.46490/2020/0004321/18.5.2020 από-

φαση 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19.03.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΟΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΟΥΧΜΑΝ 
(πατρώνυμο) ΚΑΖΙΜΙΕΡΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 16.09.2002 και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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. 400/7/12.01.2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

   (8)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3177/2020/0000503/27.05.2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 
20.2.2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30.3.2010, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/
2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.3178/2020/0000284/27.05.2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 
06.02.2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06.12.2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.3179/2020/0000303/27.05.2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 
27.02.2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΑΓΓΕΛΗ (όνομα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΠΑ-
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ΡΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08.01.2020, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.3189/2020/0000491/27.05.2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 
15.04.2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25.9.2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(9)  
 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΤΡΕΣΚΑ ΠΕΤΡΙΚΑ 

(TRESKA PETRIKA).   

 Με την υπ’ αρ. Φ.320/2019/0001044/09.04.2020 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσω-
τερικών ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ν. 2690/1999, η υπ’ αρ. Φ.320/10485/11/23.03.2012 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1113), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) του ομογενούς 
TRESKA (ΤΡΕΣΚΑ) PETRIKA (ΠΕΤΡΙΚΑ) του VASIL (ΒΑΣΙΛ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02.01.1953 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δεδομένου ότι δεν συντρέχει 
η βασική τυπική προϋπόθεση για την πολιτογράφησή 
του ως ομογενής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(10)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08.07.2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.3759/2020/0000322/26.05.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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 03.03.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΛΜΠΑ (πατρώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05.07.2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 08.08.2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΜΠΑ (BELBA)
(κύριο όνομα) ΠΛΛΟΥΜΠ (PLLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΜΠΑ (BELBA)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

 (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.3552/2019/0000208/29.04.2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 
29.01.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΪΜΑΚΑΜΙ (όνομα) 
ΓΙΩΡΓΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΒΟΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την 28.02.1977, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδ.γ΄ του ν.δ. 3370/1955. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι   

(12)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.8913/2018/0000869/11.05.2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας 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 28.08.2018 αίτημα 
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του (επώνυμο) ΓΑΡΜΠΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥ-
ΕΛΑ την 19.11.1957, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α΄ του
ν.δ. 3370/1955. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

 (13) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08.07.2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.2629/2020/0000513/28.05.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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 16.03.2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΑΛΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03.07.2009 και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 
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 
30.06.2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(κύριο όνομα) ΑΝΑ (ANA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

 (14) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.2606/2020/0000683/28.05.2020 από-
φαση 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 

05.02.2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΕΣΤ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21.02.2004 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2019 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. Φ.53.1/14163/04.12.2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι   

(15)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2527/2020/0000642/28.05.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 14.10.2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΡΙΑ (όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24.12.1999 και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΧΑΡΩΣ, 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 30.06.2018 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. Φ.53.1/9049/13.09.2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2627/2020/0000496/28.05.2020 
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 
09.03.2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23.10.2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΙΤ-
ΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 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 30.06.2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.53.1/552/
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23.01.2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-
κής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύ-
μου της από ΚΟΥΚΙ σε ΚΟΥΚΗ. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (16)  
 Στην υπ’ αρ. Φ.8697/2019/0001340/20.12.2019 από-

φαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5106/2019 
τ. Β΄, διορθώνεται το πατρώνυμο:

Από το εσφαλμένο: «ΜΟΥΣΛΙΜ»,
στο ορθό: «ΜΥΣΛΙΜ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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