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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   1.  Με την υπ’ αρ. Φ.25958/2020/0006030/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 05-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (όνομα) ΟΛΣΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 07-06-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την υπ ’αρ. 6930/15/09-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και συμπλήρωσε κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου σχολικού έτους το 23ο 
έτος, γεγονός το οποίο δύναται να αποκτήσει την ελλη-
νική ιθαγένεια σύμφωνα με το υπ’ αρ. Φ.130181/3007/
22-12-20015 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.26220/2020/0006719/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 07-08-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑ-
ΚΟΥ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11300/13/
31-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27579/2019/0002996/09-07-2020 
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 05-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) 
ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΚΕΛΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-11-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ (BAKOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΜΑΚΕΛΙΑΝ (MAKELIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΛΛΑΡΙ (BAKOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.22902/2020/0006814/09-07-2020 

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 13-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) 
ΠΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 02-03-2004 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΤΣΙ (PUCI) (κύριο όνομα) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ (EVANGJELO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΤΣΙ (PUCI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (ENGLANTINA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Αν. Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.19844/2020/0006894/09-07-2020 
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 25-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΡΑΧΜΑΝΙ 
(όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (πατρώνυμο) ΝΤΙΑΜΑΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1992 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4030/50/13-04-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.21294/2020/0003221/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 23-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΖΤΖΙ 
(όνομα) ΕΛΓΚΙΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1920/
1/06-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.24791/2019/0013882/09-07-
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 20-02-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑ-
ΡΟ (όνομα) ΤΖΟΖΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-07-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2004 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20000/18/
29-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.27150/2020/0006544/09-07-2020 
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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-12-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΑΪ (όνομα) 
ΕΛΙΝΤΟΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΛΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3020/12 / 22-02-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.21552/2020/0006955/09-07-2020 
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) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΡΤΑΛΗ 
(όνομα) ΛΕΩΝΟΡΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1984 και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2003 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19390/45/
22-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.27168/2020/0003193/09-07-2020 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 31-12-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΗ 
(όνομα) ΡΙΟΛΣ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-12-1986 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
20600/18/17-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Αν. Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας. 

  1.  Με την υπ’ αρ. Φ.18328/2020/0007255/09-07-2020 
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 28-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΜΠΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ, 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 
08-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ (BANAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΚΙΜ (BEKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ (BANAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.22772/2020/0006424/09-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 29-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΟ 
(πατρώνυμο) ΣΕΛΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-03-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4080/55/23-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.26575/2020/0007128/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΡ-
ΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-02-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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. 7916/16-06-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Αν. Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.12145/2019/0014488/23-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), του 
άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Δ’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 3/
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31-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 15-12-2011 
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΔΑ 
(επώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (πατρώνυμο) ΚΑΝΤΖΕΡ που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 20-10-1948 για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.11624/2020/0005238/23-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), του 
άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της Δ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
3/31-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από
26-03-2014 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΙΚΙΔΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 28-06-1978 για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.16805/2020/0005146/23-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄  50), του 
άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότη-
ση της Δ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αρ. 3/31-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
21-10-2015 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΕΥΡΕΝΤΣΙΔΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 06-08-1980 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

4. Με την υπ’ αρ. Φ.23999/2019/0014607/23-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), του 
άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότη-
ση της Δ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αρ. 3/31-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2012 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΖΑΡΙΝΕ (επώνυμο) ΖΑΧΑΡΩΒΑ (πατρώνυμο) ΣΥΜΕΩΝ 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 26-12-1981 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του επωνύμου της από ΖΑΧΑΡΩΒΑ σε 
ΖΑΧΑΡΙΔΟΥ.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.12781/2020/0000950/23-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), του 
άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότη-
ση της Δ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αρ. 3/31-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από

27-08-2014 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΜΙΤΡΟ που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 14-08-1978 για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελλη-
νισμός του ονοματεπωνύμου της από ΙΑΝΑ ΜΠΟΥΛΙ σε 
ΓΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΗ.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.12147/2020/0000956/23-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄  50), του 
άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της Δ’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 
3/31-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από
03-07-2012 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΣΑΜΠΕΚ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 20-04-1992 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5) 
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.13325/2019/0013001/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 9/11-04-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 27-11-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΑΜΑΤΑΪ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΖΕ-
ΝΕΛ, γεν. 02-02-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.13659/2020/0002255/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 13/23-05-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 22-01-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΜΠΙ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, 
γεν. 27-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.13615/2020/0003635/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 13/22-05-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
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μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΣΙ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 22-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.13870/2019/0007774/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 16/26-06-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΣΗ Όνομα ΚΛΕΙΤΩΝ Όν. πατρός ΚΟΛΙ, 
γεν. 22-01-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.13732/2019/0014173/04-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 14/05-06-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΤΖΑΣΟΥΑΝΤ Όν. πατρός ΣΑΡ-
ΝΤΟΥΛ, γεν. 05-10-1973 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.14663/2019/0014812/09-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 35/11-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 02-06-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΙΜΠΡΟ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, 
γεν. 10-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.13600/2019/0010646/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 12/16-05-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-01-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΣΑΪ Όνομα ΠΑΟΥΛΙΝ Όν. πατρός ΛΕΣ, 
γεν. 15-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.14723/2020/0003830/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 1/23-01-2020 

πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 09-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΝΗ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑ, 
γεν. 29-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.23951/2019/0013333/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 36/18-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-03-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΧΑΡΗ Όνομα ΑΡΓΥΡΩ Όν. πατρός ΝΑΚΟ, 
γεν. 27-07-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αρ. Φ.14575/2020/0003577/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 34/05-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 21-05-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΟ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός ΚΩΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, γεν. 06-11-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αρ. Φ.23952/2020/0003941/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 36/18-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-03-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΧΑΡΗ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΓΚΟΥΡΗ, 
γεν. 15-06-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπ’ αρ. Φ.14398/2020/0003572/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 34/05-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 30-04-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΑ Όνομα ΛΟΥΪΖΑ Όν. πατρός ΛΑΜΠΗ, 
γεν. 25-10-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(6)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.13371/2019/0013005/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 9/10-04-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 04-12-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΚΑΝΙ Όνομα ΛΟΡΕΤΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 01-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.14049/2020/0000937/29-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 23/25-09-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-03-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΕΒΑ Όνομα ΕΛΙΣ Όν. πατρός ΣΕΒΝΤΑΛΙΝ, 
γεν. 03-06-1995 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.24576/2019/0014359/30-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 15/06-06-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 04-05-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΥΑΝΟΥ Όνομα ΕΛΟΝΑ Όν. πατρός 
ΠΡΕΝΓΚ, γεν. 12-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.26120/2020/0003832/09-06-2020 από-
φαση 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), όπως 
ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 33/28-11-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 31-10-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΤΣΙ Όνομα ΑΝΙΣΑ Όν. πατρός ΤΖΑΦΕΡ, 
γεν. 03-05-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.3696/2020/0000704/09-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών  
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
25-01-2016 αίτημα της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΝΤΑΖΗ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2011, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(8)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την υπ’ αρ. Φ.3566/2020/0000789/10-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
20-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΚΡΙΣΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-
2003 και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1181/18-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ι

(9)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.4573/2020/0001052/24-06-2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 17-06-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΔΕΡΡΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2017, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   1.  Με την υπ’ αρ. Φ.4149/2019/0000872/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-05-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΚΙΣΤΑ 
(πατρώνυμο) ΒΟΥΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-11-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, 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. 5942/20-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4259/2019/0001553/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-08-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΟΛΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9455/ 
23-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.4257/2019/0001551/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-08-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΕΜΙΛΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 25-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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. 9486/29-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.4232/2019/0001433/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) ΧΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 9217 / 15-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

  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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   1.  Με την υπ’ αρ. Φ.4156/2020/0000242/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 29-05-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΣΤΙ (όνο-
μα) ΛΟΥΜΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6052/21-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4114/2020/0000890/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 09-05-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
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την 21-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 03-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2983 / 07-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.4123/2020/0000238/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 14-05-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΡΕΤΖΕΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3685/26-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.2482/2020/0000229/23-06-2020 
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 07-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (όνομα) 
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ (πατρώνυμο) ΑΓΝΩΣΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-12-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5076/21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.4148/2020/0000240/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 23-05-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΣΤΑ 
(όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΝΕΤ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5940/20-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

6. Με την αρ. Φ.4129/2020/0000248/23-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
16-05-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΙ (όνομα) 
ΕΡΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΕΛΜΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 23-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4302 / 09-04-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
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