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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με την υπ’ αρ. Φ.4800/2020/0000761/10-06-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από
29-10-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΒΙΖΙ (όνομα) ΛΟΥΤΣΑ ΜΠΟΡΜΠΑΛΑ
(πατρώνυμο) ΤΣΑΜΠΑ, που γεννήθηκε στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ
την 18-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. Φ.21.1/8613/16-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπ’ αρ. Φ.4941/2020/0000741/10-06-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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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 28-05-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΛΙΣ (επώνυμο)
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΙΓΚΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ,
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
11-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΜΙΓΚΕΝ (MIGEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (KLAUDIA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.4934/2020/0000703/28-05-2020
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 11-03-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΤΑΦΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-06-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 17-03-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.4937/2020/0000699/28-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
19-05-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑ (επώνυμο) ΚΑΣΜΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-01-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.21.1/2815 / 13-03-2020 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.2141/2020/0000525/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από
21-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο)
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1995
και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
Φ.53.1/2221/01-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2253/2020/0000698/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από
18-07-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΕΤΣΙ (όνομα) ΝΙΚΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-2000
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/5364/09-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2248/2020/0000696/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από
12-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
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07-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. Φ.20.4/5010/25-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.1869/2019/0000193/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 29-05-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/4847/04-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.1713/2020/0000326/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΒΑΤΑ
(όνομα) ΡΟΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/1369/20-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.1969/2019/0000699/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ (όνομα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/6518/02-08-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2057/2019/0001817/15-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται
αποδεκτή η από 28-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα
με την υπ’ αρ. Φ.20.4/10771/20-12-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.2010/2019/0001598/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΕΡΛΗ
(όνομα) ΝΤΑΓΕΝΑ (πατρώνυμο) ΘΙΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-08-1985 και κατοικεί στο Δήμο
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8115/08-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.1850/2019/0001103/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται
αποδεκτή η από 24-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΛΛΑΡΙ
(όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1987 και κατοικεί στο Δήμο
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/4579/17-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.5373/2020/0000601/11-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 20-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 21-09-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/242/17-01-2020 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.5371/2020/0000579/11-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
19-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (πατρώνυμο)
ΕΛΙΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-2004
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
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Φ.20.4/702/06-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.2334/2019/0001911/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΑΒΤΖΟΤ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ
(πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ
την 07-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8489/01-11-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2362/2019/0002161/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 18-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΜΑΡΓΑΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 22-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/9461/06-12-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2359/2019/0002123/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
16-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟ (επώνυμο) ΑΛΛΙΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
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σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/9239/04-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2344/2019/0002007/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
02-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΑΪΝΤΙΝ (επώνυμο) ΚΕΛΕΜΕΝΙ
(πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 15-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8997/21-11-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.5306/2020/0001199/04-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 24-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΥΣΙΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΗ
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-02-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/9121/04-12-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.5356/2020/0000453/11-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 07-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΟΝΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/368/22-01-2020 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5354/2020/0000421/04-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 05-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 14-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/9540/09-12-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την υπ’ αρ. Φ.5329/2020/0000196/04-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 20-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΠΕΠΑ
(πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 29-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8622/07-11-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την υπ’ αρ. Φ.5365/2020/0000486/11-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 12-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ
(πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/2/03-02-2020 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.4600/2019/0002090/18-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 09-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΑΒΟΣ (CAVO) ΒΑΓΓΕΛΗ
(VANGJEL) ον. πατρός ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.
A277927, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-10-1969
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.4178/2020/0000527/18-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 04-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ (PAPA) ΚΩΣΤΑ (KOSTA)
ον. πατρός ΦΟΡΙ (FORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A465646, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1974 και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5034/2019/0003065/18-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 23-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΒΕΡΚΟΥ (XVERKU)
ΕΛΕΝΗ (ELENI) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.
A275256, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-04-1959
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
4. Με την Φ.5062/2019/0003381/18-06-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδεκτή η
από 08-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΜΑΡΚΟ (MARKO) ΕΛΣΑ (ELSA) ον. πατρός
ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A464857, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1976 και κατοικεί
στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
5. Με την υπ’ αρ. Φ.4736/2019/0002319/18-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 02-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΕΡΙ (KERI) ΔΙΜΙΤΕΡ (DHIMITER)
ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A466270, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-03-1997 και κατοικεί
στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ.
6. Με την υπ’ αρ. Φ.4734/2019/0002321/18-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 02-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΕΡΙ (KERI) ΚΡΙΣΤΙ (KRISTI) ον.
πατρός ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A465620, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1998 και κατοικεί
στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ.
7. Με την υπ’ αρ. Φ.4846/2019/0003146/18-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 21-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΩΤΟΣ (FOTO) ΑΝΤΡΕΑΣ
(ANDREA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.
A275495, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1969
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.2396/2020/0000340/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
12-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΟ (πατρώνυμο) - (μητρώνυμο) ΙΛΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8623/07-11-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2398/2020/0000365/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
14-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΠΕ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
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εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/668/04-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2418/2020/0000542/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
18-03-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο)
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/4813/12-06-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2199/2020/0000685/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 10-06-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΝΤΑΪΚΟ
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/3908/05-06-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την υπ’ αρ. Φ.2400/2020/0000389/10-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 20-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/5155/03-07-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

28079
(12)

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.4229/2019/0002119/12-02-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΟ (PACO) ΝΤΙΑΝΑ (DIANA)
ον. πατρός ΓΙΕΤΟΝ (JETON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A223365, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1962 και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.4869/2020/0000023/12-02-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 18-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ (STAMULI)
ΘΑΝΑΣ (THANAS) ον. πατρός ΦΩΤΙΟΣ (FOTO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’
αρ. A590095, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-041970 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αρ. Φ.1038/2020/0000923/11-06-2020 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 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 22-03-2012 αίτημα της (επώνυμο) ΣΙΡΑΝ (όνομα)
ΣΑΡΟΝ (πατρώνυμο) ΕΛΝΤΑΝΤ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 03-10-1972, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1
του ν. 3284/2004.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(14)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπ’ αρ. Φ.4549/2020/0000341/05-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
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(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 21-12-2015
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ Όν. πατρός ΡΑΝΤΟΜΙΡ, γεν. 17-01-1976 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Τεύχος B’ 2810/13.07.2020

(Α’ 217) και μετά το 8/19-03-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας
- Ιονίου γίνεται δεκτή η από 27-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΖΑΓΚΑΝΟΒΑ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πατρός
ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 07-12-1970 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι
Ι
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.16365/2020/0000419/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 1/22-01-2019 πρακτικό της
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΑΡΜΑΤΑ Όνομα ΒΕΡΟΝΙΚΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕ, γεν. 09-06-1980 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.16528/2020/0000387/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΪΤΣ Όνομα ΝΤΑΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΣΛΑΒΟΛΙΟΥΜΠ, γεν. 17-12-1972 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.16608/2020/0000343/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 25-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΤΕΜΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΑΛΛΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 24-02-1978 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αρ. Φ.16610/2020/0000347/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.16752/2020/0000370/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 11/16-04-2019 πρακτικό της
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 15-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΤΟΝΙΟΥΚ Όνομα ΛΕΣΙΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ,
γεν. 31-08-1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.16826/2020/0000461/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.
3284/2004 (Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 18/09-07-2019
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από
23-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ Όνομα ΑΟΥΡΕΛ Όν. πατρός
ΧΥΣΝΙ, γεν. 09-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.17637/2020/0000417/05-06-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.
3284/2004 (Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 1/22-01-2019
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από
28-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΙΝΤΟΛΗ Όνομα ΝΤΕΝΙΣΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 20-08-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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