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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.97324/2019/0013103/23-12-2019 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2019 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 10090/8/20-06-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την Φ.116315/2019/0011937/31-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 05-09-2018 αίτημα της 
(επώνυμο) ΑΛΕΒΙΖΟΥ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΕΡΡΥ (πα-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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τρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙ-
ΚΗ την 02-12-1988, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 1438/1984. 

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι   

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.115365/2019/0012429/31-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 10-05-2018 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΟΥ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΥΙΖΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 20-02-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι   

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 1. Με την υπ΄αρ. Φ.109827/2020/0002665/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΟΡΑΒΑ (όνομα) ΕΡΒΙΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΚΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4400/14/28-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.109899/2020/0003033/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ.  5α του άρθρου 1Β του ν.  3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλή-

θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΟ (όνομα) ΓΙΑΝ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΙΑΝΛΙΝ, που γεννήθηκε στο ΛΕΣΟΤΟ την 
15-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3890/8/21-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.120679/2020/0003039/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-06-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΣ-
ΚΑ (όνομα) ΛΑΤΖΑΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 19800/76/30-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.120451/2020/0000647/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΝΤΑΪ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-05-1995, και κα-
τοικεί 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 ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 13640/17/22-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.110395/2020/0002834/12-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με  την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) ΡΑΒΟΛΛΗ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2010, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
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ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 17-07-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΒΟΛΛΗ (RAVOLLI)
(κύριο όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΒΟΛΛΗ (RAVOLLI)
(κύριο όνομα) ΟΡΙΟΝΑ (ORJONA). 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι    

 (5 )
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ΄αρ. Φ.117904/2019/0009285/28-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 23-01-2019 
αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΑΔΟ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ (όνο-
μα) ΟΛΙΒΕΡ (πατρώνυμο) ΧΟΥΑΝ ΛΟΥΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 16-06-1972, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδά-
φιο γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι   

 (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.113914/2019/0010157/28-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 08-02-2018 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΟΛΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-1968, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004. 

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι   

 (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ΄αρ. Φ.116484/2019/0015645/28-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 26-09-2018 αίτημα της 
(επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (όνομα) ΕΛΛΑΔΑ (πατρώ-
νυμο) ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-05-1959, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004. 

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι   

(8)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.98991/2019/0014640/27-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΑΡΛΟΣ-ΓΑ-
ΒΡΙΗΛ (επώνυμο) ΜΠΟΥΕΝΟ (πατρώνυμο) ΚΑΡΛΟΣ ΧΑ-
ΚΟΜΠΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 10-06-1999 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΕΝΟ (BUENO)
(κύριο όνομα) ΚΑΡΛΟΣ ΧΑΚΟΜΠΟ (CARLOS JACOBO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕΡΕΜΠΙΑ ΡΙΒΕΡΟΣ (HEREBIA 

RIVEROS)
(κύριο όνομα) ΕΡΕΝΙΑ ΝΑΝΖΙ (ERENIA NANZI) .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι    

(9)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.104521/2020/0001683/09-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
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ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΩΛ ΒΙΝΣΕΝΤ 
ΤΖΙΜ (επώνυμο) ΝΤΕΛΑ ΚΡΟΥΖ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡ-
ΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-1999 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-02-1991 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΑ ΚΡΟΥΖ (DELA CRUZ)
(κύριο όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ROBERTO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΓΚΜΑ (RAGMA)
(κύριο όνομα) ΑΝΝΙ (ANNIE) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι   

 (10) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.24532/2019/0004145/13-04-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά το από 25/17-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΟΝΙΟΥΚ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΠΙΟΤΡ, 
γεν. 10-02-1979 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

 (11) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ. 10122/2019/0002794/07-04-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) και 
μετά το 62/07-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 16-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΑΪ Όνομα ΛΑΣΙΝΤΕ Όν. πατρός ΜΕΝΤΙΝ, 
γεν. 09-04-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ. 16463/2019/0010451/13-04-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά το από 38/21-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 24-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΛΙΡΙ Όν. πατρός ΓΚΕΖΙΜ, 
γεν. 22-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(12)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.28738/2020/0002560/07-05-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Ιθαγένειας 
Boρ. Τομέα και Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 01-10-2019 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΣΙΜΗΣ (όνο-
μα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 καθώς και το άρθρο 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) κι εγκρίνουμε την 
εγγραφή του στο Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.28739/2019/0012110/18-05-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Ιθαγένειας 
Boρ. Τομέα και Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 01-10-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΣΙΜΗ 
(όνομα) ΖΩΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 καθώς και το άρθρο 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) και εγκρίνουμε 
την εγγραφή της στο Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.28740/2019/0012111/18-05-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Ιθαγένειας 
Boρ. Τομέα και Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 01-10-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΣΙΜΗ (όνο-
μα) ΧΑΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην 
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ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2013, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με 
του άρθρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) και εγκρί-
νουμε την εγγραφή της στο Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(13)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.45136/2020/0002260/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΗ (πατρώνυμο) ΧΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΗ (BACELLI)
(κύριο όνομα) ΧΑΛΕΚΟ (HALEKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΗ (BACELLI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.45137/2020/0002261/07-05-2020 

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 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΒΕΡΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΗ (πατρώνυμο) 
ΧΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2011 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 30-04-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΗ (BACELLI)
(κύριο όνομα) ΧΑΛΕΚΟ (HALEKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΕΛΛΗ (BACELLI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).

3. Με την υπ’ αρ. Φ.45541/2020/0002388/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 23-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU)
(κύριο όνομα) ΤΟΝΙΝ (TONIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.45542/2020/0002390/07-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώ-
νυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 23-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU)
(κύριο όνομα) ΤΟΝΙΝ (TONIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU)
(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

 (14) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.46752/2020/0004209/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
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γίνεται αποδεκτή η από 16-04-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΑΛΑΪ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-1998, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3267/5/02-03-2018 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

(15)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.39315/2020/0004697/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 06-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΛΒΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΖ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤ-
ΣΙΟΥ, 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 30-06-2015, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9660/61/29-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.39675/2020/0003476/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΖ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 9660/63/29-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-

ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

 (16) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.27895/2018/0007411/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΗΡ (επώνυ-
μο) ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΟΜΠΧΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 03-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ (GADALLA)
(κύριο όνομα) ΣΟΜΠΧΙ (SOBHI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑ (MOUSA)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΒΑΤ (MERVAT).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.27391/2018/0004414/07-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώ-
νυμο) ΠΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 01-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΣΚΑ (PUSHKA)
(κύριο όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΣΚΑ (PUSHKA)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.23195/2019/0006424/11-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 05-03-2003 και ο πατέρας της κατείχε άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.29076/2018/0014191/12-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 09-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟ (BEJKO)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟ (BEJKO)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.27950/2018/0007685/27-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΒΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 21-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΑΪ (VASAJ)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΑΪ (VASAJ)
(κύριο όνομα) ΒΕΡΑ (VERA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ   

Ι

(17)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2855/2020/0000138/10-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 
29-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΙΣΚΟΥ (NISHKU) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN) ον. πατρός 
ΔΟΡΙ (DHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A263594, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΙΟΝΙΑΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2886/2020/0000340/09-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ (ISRAYELYAN) ΑΡΣΕΝ (ARSEN) ον. 
πατρός ΒΙΓΚΕΝ (VIGEN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A020169, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 27-04-1996 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

 (18) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.2414/2020/0000250/06-04-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 14-10-2016 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2002, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   
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(19)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.5064/2020/0000300/01-04-2020 από-
φαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας 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 04-07-2016 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΓΓΕΛΟΥ (όνο-
μα) ΕΛΠΙΔΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2012, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

(20)  
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.8686/2020/0000340/03-04-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 16-09-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ (BIRACI) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (TELEMAHO) ον. πα-
τρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A461329, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1984 και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

(21)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.5998/2019/0003351/01-04-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΤ (επώνυμο) 
ΘΙΚΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 
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 
23-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΙΚΑ (THIKA)
(κύριο όνομα) ΦΕΡΑΤ (FERAT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΙΚΑ (THIKA)
(κύριο όνομα) ΝΑΖΕ (NAZE) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

(22)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.6082/2019/0003780/01-04-2020 από-
φαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/ 2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 27-11-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΥ-
ΧΕΡΜΠΕΡΤ (όνομα) ΤΣΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ την 10-05-2017, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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