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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.22014/2020/0006038/03.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 24-04-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΓΚΕΡΤ (επώνυμο) 

ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 15-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΣΤΑ (ERVISTA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.22022/2020/0006036/03.07.2020 

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), γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-04-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΙΝ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 15-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΣΤΑ (ERVISTA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.23871/2020/0006096/03.07.2020 

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 14-11-2017 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ZAMΙRA (ZAMIRA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.23873/2020/0006094/03.07.2020 

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 14-11-2017 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-02-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.26605/2020/0005036/03.07.2020 

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 23-10-2018 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΣΙΑΝ 
(επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2012, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 13-02-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA) .

 Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.28952/2020/0006194/02-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττι-
κής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
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 08-10-2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΕΤΤΟ 
(όνομα) ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 25-08-2019, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 καθώς και η εγγραφή 
της στον Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.29081/2020/0005187/24-06-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 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 18-11-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΜΠΟΥΑΞ ΚΛΟΥΡΑ (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 05-02-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 καθώς και 
την εγγραφή της ανήλικης στο δημοτολόγιο του Δ. Χα-
λανδρίου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.29432/2020/0004493/24-06-
2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
04-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-1963, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 καθώς και 
την εγγραφή της στο δημοτολόγιο του Δ. Φιλοθέης - 
Ψυχικού. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.23976/2020/0006518/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
16-11-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (επώνυμο) ΟΥΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 16450/12/26-10-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.27492/2020/0006240/06.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
26-02-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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. 2090/10/11-02-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.25979/2020/0006319/07.07.2020 
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 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-07-2018 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ 
(όνομα) ΔΙΟΝΥΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
510/11/16-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.26473/2020/0006710/06.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-10-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΚΑ (όνομα) 
ΣΤΕΦΑΝΟ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 9320/26/ 
25-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27224/2020/0003652/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-01-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΡΡΙ (όνομα) ΣΤΕΪΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-10-1999, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 3530/6/06-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.27129/2020/0006899/06.07.2020 
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 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΠΙ (όνομα) 
ΒΟΤΙΜ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3100/5/24-02-2020 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.24393/2019/0008671/07.07.2020 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
09-01-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ 

(SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (κύριο όνομα) ΑΛΜΑ 

(ALMA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.27746/2019/0004589/07-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-04-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) 
ΚΩΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2012, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 01-07-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΗΛΙΑ (ILIA) (κύριο όνομα) 

ΚΩΣΤΑΚΗ (KOSTAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΤΣΙ (DRACI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΣΤΙΝΑ (JUSTINA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.20438/2018/0010302/06-07-2020 
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 06-12-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) 
ΑΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 05-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-04-1998 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ (ALIKA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΚΑ (ALIKA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.27696/2020/0006025/06.07.2020 

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 28-03-2019 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΝΤΙΖΑ 
ΣΟΥΦΙΑΝ (επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (πατρώνυμο) ΣΟΥΦΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2012, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-11-2005 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (AHMED) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΦΙΑΝ (SUFYAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΡ (QADEER) (κύριο όνομα) 

ΝΑΪΛΑ (NAILA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.21414/2020/0006090/06-07-2020 

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 02-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
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και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-
11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΝΙ (PRENI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.21410/2020/0006093/06-07-2020 

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 02-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΠΡΕΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 
19-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΝΙ (PRENI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.23673/2020/0006205/06-07-2020 

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 26-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2004 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.21650/2020/0006115/06.07.2020 

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 16-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΙΟΛΑ (επώνυμο) 

ΝΕΤΖΙΠΙ (πατρώνυμο) ΟΛΙΒΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 13-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΙΠΙ (NEXHIPI) (κύριο όνομα) 

ΟΛΙΒΕΡ (OLIVER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΙΠΙ (NEXHIPI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΝΤΑ (ERIDA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.27689/2020/0006082/06-07-2020 
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 26-03-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΙΒΑΝΟΒ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
22-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την υπ΄ αρ. 3020/16/22-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.22073/2020/0006153/06.07.2020 
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 25-04-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΖΥΛΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4180/28/24-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.20987/2020/0006133/06.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-01-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (επώνυμο) 
ΜΑΛΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3770/88/13-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.27200/2020/0006603/06-07-2020 
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 31-12-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΟΥ 
(όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
18400/21/23-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.11870/2020/0006553/06-07-
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. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 28-12-2018 δήλωση-αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΚΟ (όνομα) 
ΕΝΤΒΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 18-11-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 04-07-2014 από την Σχολή ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και συγκεκριμένα κατέχει πτυχίο 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.26891/2019/0000052/06.07.2020 
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 27-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΤΖΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΤΖΕΤ (BEXHET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.27677/2020/0002399/06.07.2020 

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 26-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία(όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (επώνυμο) 
ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27- 09-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 17-03-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο 

όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.27650/2019/0003813/06.07.2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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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 19-03-2019 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 28-07-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΙ (ARTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.27648/2019/0003814/06.07.2020 

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 19-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΚΟΥΡΤΗ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 28-07-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΙ (ARTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.23987/2020/0006087/06-07-2020 

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 15-05-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΪΚ (επώνυμο) ΛΛΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18.11.2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΛΑΝΑΪ (LLANAI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΚΙ (BAKI).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΝΑΪ (LLANAI) (κύριο όνομα) 
ΚΛΑΡΙΝΤΑ (KLARIDA) . 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Boρείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.4914/2020/0000455/26-06-2020 
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 28-02-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ (επώνυ-
μο) ΣΕΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15.07.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 
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 
28-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΣΙ (SΗΕSΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (ΕDUΑRΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΣΙ (SΗΕSΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΙΝΑ (ΡΑVLIΝΑ).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.4915/2020/0000826/26-06-2020 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28.02.2020 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΙΣΑ (επώνυμο) ΣΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 28.03.2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΣΙ (SΗΕSΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (ΕDUΑRΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΣΙ (SΗΕSΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΙΝΑ (ΡΑVLIΝΑ). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   
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 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3683/2020/0000863/01-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνε-
ται δεκτό το από 14-07-2016 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΟΣΑΜΠΟ (όνομα) 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΒΙΛΓΕΛΜ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 07-04-2008, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4942/2020/0000744/01.07.2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 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 
29-05-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΟΥΡΛΑΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

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