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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών Αλλοδαπών   .

1. Με την υπ’ αρ. Φ.39132/2020/0002152/11-05-2020 
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),  
γίνεται δεκτή η από 21-03-1994 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΗ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛΑ-
ΚΗ, γεν. 08-01-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.217441/2020/0003317/11-05-2020 
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),  
γίνεται δεκτή η από 27-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Όν. πα-
τρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 31-12-1959 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.218399/2020/0000425/11-05-2020 
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), 
γίνεται δεκτή η από 17-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, γεν. 29-05-1974 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.202666/2020/0002735/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 12-03-2016 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 10-03-
2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΞΗ Όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟΣ, γεν. 25-05-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.214272/2019/0015534/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 03-09-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 04-09-
2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Όν. πατρός ΚΛΕ-
ΜΕΝΤ, γεν. 04-07-1993 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.201494/2020/0002743/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 16-02-2016 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από
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16-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΙΟΣ Όνομα ΖΗΣΟΣ Όν. πατρός ΔΙΟΝΥ-
ΣΗΣ, γεν. 07-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.202662/2020/0002739/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 07-03-2016 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από
07-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΜΠΗ Όνομα ΑΝΤΡΕΪΝΑ Όν. πατρός ΧΡΗΣ-
ΤΑΚΗΣ, γεν. 11-06-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.202658/2020/0002748/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 10-03-2016 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 10-03-
2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΗ Όνομα ΒΙΤΟΡΙΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
γεν. 05-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.202659/2020/0002750/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 10-03-2016 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΑΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 10-
03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΗ Όνομα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ Όν. πατρός ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΗ, γεν. 25-05-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας . 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

 (2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.23271/2020/0003331/18-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του ν.  3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄  217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 27-11-2009 αίτημα, υποβλήθηκε δια 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Παρίσι την 
11-12-2009, του (επώνυμο) ΛΕΦΑΚΗΣ (όνομα) ΖΕΡΟΜ 
ΜΑΤΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 12-04-1978, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 1 εδ.α’ του ν.δ. 3370/1955 καθώς και του ανηλίκου 
τέκνου του (επώνυμο) ΛΕΦΑΚΗ (κύριο όνομα) ΠΗΝΕΛΟ-
ΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙ ΕΡΜΑΝΣ (πατρώνυμο) ΖΕΡΟΜ ΜΑΤΙΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ που γεννήθηκε στις 17/08/2007 στη ΓΑΛΛΙΑ 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

 (3)   
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.22430/2020/0002821/19-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 28-03-2019 
αίτημα (υποβλήθηκε δια του Προξενικού Γραφείου της 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο) στις 09-04-2019, 
του (επώνυμο) ΑΝΤΟΝΕΛΛΙ (όνομα) ΑΛΕΣΣΑΝΔΡΟ ΑΔΟ 
(πατρώνυμο) ΦΡΑΝΚΟ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 05-07-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ’ του 
ν.δ. 3370/1955, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 
9 του ν. 1438/1984. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1. Με την υπ’ αρ. Φ.3596/2019/0001825/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται δεκτή 
η από 21-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΚΟΡΝΤΑΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-12-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
15230/ 02-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.3663/2020/0000526/20-03-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΑΣΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑ-
ΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 618/17-01-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.3668/2020/0000292/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 04-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙ (επώνυμο) ΤΖΑ-
ΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 03-06-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 
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. 980/22-01-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

 Ι 

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1. Με την υπ’ αρ. Φ.3669/2020/0000299/20-03-2020 
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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(επώνυμο) ΜΕΜΟ (πατρώνυμο) ΟΛΙΒΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 21-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΟ (MEMO) (κύριο όνομα) 

ΟΛΙΒΕΡ (OLIVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΟ (MEMO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.3671/2020/0000348/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΟΥΝ 
(επώνυμο) ΝΤΖΑΪΟΥΑΤ (πατρώνυμο) ΑΜΜΑΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 01-07-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΖΑΪΟΥΑΤ (DJAIOUAT) (κύριο 

όνομα) ΑΜΜΑΡ (AMMAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΣΕΜΠΤ (BOUSSEBT) (κύ-

ριο όνομα) ΧΙΜΠΑ (HIBA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.3672/2020/0000404/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΛ 
(επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΖΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΕΛΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2012 και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, 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 24-08-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΖΙ (XHAMBAZI) (κύριο 

όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΖΙ (XHAMBAZI) (κύριο 

όνομα) ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.3673/2020/0000407/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΤΖΕΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
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τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΙ (XHELILI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΙ (XHELILI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΕ (ALKETE).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.3676/2020/0000469/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ 
(επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) ΝΟΡΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-02-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (XHELO) (κύριο όνομα) 

ΝΟΡΙΚ (NORIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΓΙΟΝΕΤΑ (MAJONETA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.3675/2020/0000442/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΤ (επώνυ-
μο) ΟΣΑΦΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΟΥ, 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 08-03-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (OSHAFI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (OSHAFI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.3662/2020/0000253/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώ-

νυμο) ΛΑΧΑ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, 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 09-03-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΧΑ (LLAHA) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΒΙΝ (ERVIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΧΑ (LLAHA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΖΙΛΕ (FAZILE)  .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

 Ι 

   (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1. Με την υπ’ αρ. Φ.3563/2019/0001657/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 11-09-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΚΘΙ 
(όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8627/09-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.3571/2019/0001676/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-09-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ 
(όνομα) ΜΑΤΕΟΥΣ (πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16710/08-08-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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3. Με την υπ’ αρ. Φ.3677/2020/0000491/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 28-02-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥ-
ΚΑΣΟΒΑ (όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2001 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 17073/ 07-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

 Ι 

   (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.3098/2020/0000307/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 12-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΣΑ (επώνυμο) 
ΜΠΑΧΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 
30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23443/03-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.3141/2019/0001392/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΣΙ (επώνυμο) ΜΑ-
ΛΕΛΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 
30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29256/06-12-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.3143/2019/0001398/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) 
ΧΙΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 23-03-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23444/04-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.3147/2020/0000040/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 09-01-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) 
ΤΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28472/27-11-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.3148/2020/0000046/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-01-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (επώνυμο) 
ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30230/20-12-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.3157/2020/0000111/20-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
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αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΣΕΧΙ 
(πατρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30227/20-12-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

 Ι 

   (8) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5472/2019/0002572/28-04-2020 
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
21-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΟΥΣΗ (BUSHI) ΕΛΣΑ (ELSA) ον. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A302060, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1968 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5520/2020/0000573/28-04-2020 
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
18-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A475510, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1969 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5658/2019/0002560/28-04-2020 
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
06-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN) ον. 
πατρός ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A302527, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-09-1961 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

   (9) 
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5039/2019/0002639/21-04-2020 
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
19-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΖΟΜΠΡΟ (ZHOBRO ) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN) ον. 
πατρός ΣΑΝΤΡΗ (SANDRI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A435627, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-02-1980 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5278/2019/0002548/21-04-2020 
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
29-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΣΕΚΗ (CEQI) ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. πατρός ΒΑΓ-
ΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 475676, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5294/2019/0002339/21-04-2020 
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
07-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΤΟΥΡΝΤΗ (DURDI) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ) 
ον. πατρός ΒΑΝΙ (VANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A303235, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1960 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

 Ι 

   (10) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.3124/2020/0000310/20-03-2020 
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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-12-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΝΤΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 09-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) 

ΙΚΕ (IKE).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.3132/2020/0000346/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-12-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΜΙΤΑΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 04-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (MYFTARAGO) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΤΑΤ (MITAT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (MYFTARAGO) 

(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.3140/2019/0001381/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΔΗΜΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΗΜΑ (DHIMA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAJMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΗΜΑ (DHIMA) (κύριο όνομα) 

ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.3158/2020/0000112/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση των 

γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΛΙ (επώνυ-
μο) ΣΕΧΙ (πατρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 11-10-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (SHEHI) (κύριο όνομα) ΑΣ-

ΛΛΑΝ (ASLLAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (SHEHI) (κύριο όνομα) ΥΛ-

ΜΠΕΡΕ (YLBERE).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.3162/2020/0000168/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΟΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 25-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΑ (MONA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΑ (MONA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΡΙΕ (FARIJE).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.3163/2020/0000169/20-03-2020 

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-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΚΕΡΤΑ 
(επώνυμο) ΜΟΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 25-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΑ (MONA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΑ (MONA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΡΙΕ (FARIJE).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.3164/2020/0000170/20-03-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
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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 05-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) 
ΜΟΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-10-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
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 25-03-2003 

και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΑ (MONA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΑ (MONA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΡΙΕ (FARIJE) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ     

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