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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.20843/2019/0015212/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’  217), όπως ισχύουν και μετά το 10/11-03-2020 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΝ Όνομα ΜΙΟΑΡΑ Όν. πατρός ΙΛΙΕ, γεν. 
19-10-1968 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.20846/2019/0015222/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 10/11-03-2020 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΝ Όνομα ΜΑΡΙΑΝ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡ-
ΓΚΕ, γεν. 18-10-1968 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.24818/2020/0000145/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 9/28-02-2020 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-02-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΑΖΑΪ Όνομα ΝΑΤΑΣΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 07-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ. 17996/2020/0000594/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 10/20-03-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-06-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΦΕΡΑ Όνομα ΒΑΧΙΝΤ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, 
γεν. 19-04-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ. 18116/2020/0003697/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 11/27-03-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-06-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΜΑ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΡΑΜΙΣ, 
γεν. 13-04-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.20867/2020/0000215/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 9/28-02-2020 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΠΟΣΤΟΛ Όνομα MONTA Όν. πατρός 
ΣΩΚΡΑΤ, γεν. 01-10-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.20863/2019/0014721/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 10/11-03-2020 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΥΛΑ Όνομα ΠΕΤΡΙΤ Όν. πατρός ΜΠΑΪΡΑΜ, 
γεν. 12-11-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.20214/2020/0004165/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 34/06-11-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-11-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΝΓΚΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΤΖΕΒΑΪΡ, 
γεν. 28-02-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.20809/2020/0000118/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 9/28-02-2020 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΕΝΤΕΡ Όνομα ΠΕΤΡΑ Όν. πατρός ANTON, 
γεν. 21-07-1964 στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αρ. Φ.17127/2020/0004001/27-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 47/31-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΟΛΛΙ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΑΛΙ, γεν. 
05-05-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αρ. Φ.14967/2020/0003672/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’  217), όπως ισχύουν και μετά το 50/14-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΑΒΕΤΣΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΙ Όν. πατρός 
ΛΑΜΠΗ, γεν. 28-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.208441/2020/0005170/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 16/12-05-2017 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΜΠΑΪ Όνομα ΑΝΕΤΑ Όν. πατρός ΒΑΪΤ, 
γεν. 15-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216246/2020/0004749/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 2/17-01-2019 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 03-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΑΣΚΑ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΗ, γεν. 26-04-1992 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216828/2020/0005164/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 38/21-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΡΑ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΚΙΑΝΙ, 
γεν. 29-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.39535/2019/0010471/25-06-2020 
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 20-07-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΑ 
(όνομα) ΟΡΓΚΕΡΤ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-07-1989 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8220/41/
09-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.41762/2019/0014858/
25-06-2020 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 25-01-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡ-
ΡΙ (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-03-1992 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10260/16/07-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.43640/2020/0001920/25-06-2020 
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 21-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΙ 
(όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-04-1987 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την υπ αρ. 8630/1 /
06-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής .

4. Με την υπ’ αρ. Φ.34480/2020/0001927/25-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 05-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΛΑΧΟΥ (όνομα) 
ΙΖΑΜΠΕΛ (πατρώνυμο) ΚΡΑΣΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 09-07-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14110/18/18-10-2012 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.2877/2020/0001913/17-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ 
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1990 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2009 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11265/8/19-10-2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την υπ’ αρ. Φ.47472/2020/0005697/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΚΑ 
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1997 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8240/41/ 
04-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.323/2020/0000096/ΑΚ/15-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 21-09-2006 αίτημα της 
(επώνυμο) ΞΕΝΑΚΗ (όνομα) ΣΑΠΦΩ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΒΙΝ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. 
Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 24-08-1976, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν.δ. 3370/1955.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.1499/2020/0000198/ΑΚ/16-06-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 
50), γίνεται δεκτό το από 09-09-2015 αίτημα της (επώνυ-
μο) ΩΡΟΛΟΓΑ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΟΔΥΣ-
ΣΕΥΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 01-04-1984, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ 
του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την υπ’ αρ. Φ.1682/2020/0000501/ΑΚ/22-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 02-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-01-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΟΝ (FATΙΟN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.1580/2020/0000264/ΑΚ/15-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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), γί-
νεται αποδεκτή η από 16-12-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΚΕΛ (επώ-
νυμο) ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2012 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ (MBRAKULLI) (κύ-

ριο όνομα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΟΥΛΛΙ (MBRAKULLI) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(9)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την υπ’ αρ. Φ.1593/2020/0000562/ΑΚ/22-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 04-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΡΤΕΖΑ (MURTEZA) 
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA) ov. πατρός ΜΑΡΚΟΣ (MARKO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295552, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 27-06-1988 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.487/2019/0001115/ΑΚ/16-06-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βο-
ρείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 04-02-2011 αίτημα της 
(επώνυμο) ΛΑΜΠΙΔΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 
25-03-1958, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπ’ αρ. Φ.3588/2020/0000650/26-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
25-06-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (επώνυμο) ΤΑΝΟΥ-
ΣΙ (πατρώνυμο) ΣΑΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4210/23-06-2020 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας  
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας Κοζάνης

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την υπ’ αρ. Φ.8606/2019/0003934/10-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-12-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) 
ΣΙΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-01-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΤΑ (SHΙΤA) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΤΑ (SHΙΤA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(13)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.2831/2020/0000087/29-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-

δεκτή η από 14-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΑ (επώνυμο) 
ΛΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΡΕΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕ-
ΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑΪ (LUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΕΟΛΑΝΤ (REOLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑΪ (LUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΕΛΑ (DORINELA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2828/2020/0000016/29-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 09-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΣΙΑΝΟ (επώνυμο) 
ΠΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΡΟΥΝΤΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 01-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΕΝΤΣ (RUDENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
3. Με την υπ΄αρ. Φ.2836/2020/0000096/29-06-2020 

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), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-01-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(επώνυμο) ΠΟΡΠΟΛΛΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 28-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΠΟΡΠΟΛΛΟΚΟΥ (PORPOLLOKU) 

(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΤΙ (BLERTI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΠΟΡΠΟΛΛΟΚΟΥ (PORPOLLOKU) 

(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.2838/2020/0000213/29-06-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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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 23-01-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΡΕΤΣ 
(επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 04-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (CUPI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΛ (NIKOLL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΠΙ (CUPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.2835/2020/0000088/29-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-01-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟ (επώνυμο) 
ΖΑΓΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 26-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΓΙΑΚΟΥ (ZAJAKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΓΙΑΚΟΥ (ZAJAKU) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.2830/2020/0000035/29-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 13-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-03-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΚ 

(MARK).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (GJINI) (κύριο όνομα) ΝΟΡΑ 
(NORA).

7. Με την υπ’ αρ. Φ.2829/2020/0000029/29-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 10-01-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΖΟΥΛΙΕΝ 
(επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΕΝΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 09-02-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣ (DENIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA).
8. Με την υπ’ αρ. Φ.2839/2020/0000115/29-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) 
ΜΠΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-07-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ, 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 13-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑ (BICA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑ (BICA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA).

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
      Στην υπ’ αρ. Φ.1564//ΑΚ2019/0000535/29-11-2019 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 4803, στη 
σελίδα 54681, στη β΄στήλη, στον στίχο 42 εκ των άνω, 
ως προς τον εξελληνισμό, διορθώνεται: 

το λανθασμένο: 
«παράλειψη του εξελληνισμού»
στο ορθό:
«Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονο-

ματεπωνύμου του από ΤΖΕΣΑΝΤΑ ΜΠΟΥΝΘΑΣΟΡΝ σε 
ΤΖΕΣΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΝΘΑΣΟΡΝ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου)

(15)
      Στην υπ’ αρ. Φ.27507/2018/0005492/18-02-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1340, στη σελίδα 
13928, στην α΄ στήλη, στον 7ο στίχο εκ των άνω, διορ-
θώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«...(επώνυμο) ΧΑΛΙΑ...» 
στο ορθό: 
«...(επώνυμο) ΧΑΛΙΛ...» 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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