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14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της

15 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

16 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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19 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

20 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

21 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

22 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.214394/2020/0004751/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 18/24-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 10-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΑ Όνομα ΓΕΤΜΙΡ Όν. πατρός ΣΕΡΙΦ, γεν. 
24-05-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.209537/2020/0005042/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε 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. 
2153/24-06-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου 
Ιθαγενείας, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7Β 
του ν. 3284/2004, όπως ισχύει, το οποίο γνωμοδότησε 
ομόφωνα θετικά και έκρινε ότι συντρέχει λόγος ανάκλη-
σης του υπ’ αρ. 03/09-02-2017 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή 
η από 11-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΚΙΟΛΛΙ Όνομα ΒΕΡΟ Όν. πατρός ΤΖΕΜΑΛ, 
γεν. 17-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με την υπ’ αρ. Φ.216848/2020/0005041/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 01/24-01-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΕΝΙ Όνομα ΝΤΡΙΤΣΙΜΕ Όν. πατρός 
ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 12-01-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216577/2020/0005055/24-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 23/20-12-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 25-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΑΪ Όνομα ΧΕΡΓΚΙΣ Όν. πατρός 
ΛΙΑΒΝΤΟΣ, γεν. 22-07-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 
Ι

(2)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  Με την υπ’ αρ. Φ.216590/2020/0005355/06-07-2020 
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 36/14-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΑΪ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός 
ΜΕΒΛΟΥΤ, γεν. 28-06-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 
Ι

(3)
   Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.183151/2019/0011350/01-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως ισχύουν και μετά την από 03-11-2012 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
05-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΠΕΛΛΑ Όνομα ΑΛΜΠΕΡ Όν. πατρός 
ΚΛΟΝΤ - ΝΟΕΛ - ΜΑΡΙ, γεν. 01-01-1967 στο ΛΙΒΑΝΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.183152/2020/0006161/01-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως ισχύουν και μετά την από 05-11-2012 έκ-
θεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
05-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΠΕΛΛΑ Όνομα ΑΛΛΕΝ Όν. πατρός 
ΚΛΟΝΤ - ΝΟΕΛ - ΜΑΡΙ, γεν. 01-01-1969 στο ΛΙΒΑΝΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.183153/2020/0006159/01-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως ισχύουν και μετά την από 05-11-2012 έκ-
θεση του Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 
05-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΠΕΛΛΑ Όνομα ΡΙΤΑ ΝΟΕΛ Όν. πατρός 
ΚΛΟΝΤ - ΝΟΕΛ - ΜΑΡΙ, γεν. 01-01-1962 στο ΛΙΒΑΝΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(4)
    Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.

  Με την υπ’ αρ. Φ.1793/2020/0005829/02-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 
του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), τις διατάξεις του άρθρου 41 
παρ. 5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και τις διατά-
ξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β' 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο Ν38-ΘΕΜΑ 2/
11-11-2011 Πρακτικό της, γίνεται αποδεκτή η από 
11-07-2007 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΙΑ (επώνυμο) ΝΟΝΙΑΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΑΚΑΚΙ που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 19-05-1987 για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(5)
    Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.

  Με την υπ’ αρ. Φ.17370/2020/0005813/02-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 5 
του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και τις διατάξεις των άρ-
θρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Β' Ειδικής Επιτροπής 
όπως διατυπώθηκε στο Ν30/24-10-2018 Πρακτικό της, 
γίνεται αποδεκτή η από 24-10-2017 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΙΑ (επώνυμο) ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΟΝΤΕΡΤΖΙ που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 09-02-1984 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
    Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.

  Με την υπ’ αρ. Φ.1427/2020/0006032/07-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4606/2019 (Α’ 50), τις διατάξεις 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 Β' Ειδικής Επι-
τροπής όπως διατυπώθηκε στο Ν31/24-10-2018 Πρακτι-
κό της, γίνεται αποδεκτή η από 01-11-2013 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΧΑΡΑΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΟΖΑ που γεννήθηκε στην 
ΑΡΜΕΝΙΑ την 16-01-1988 για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 22847/2020/0001094/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργεί-
ου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), η υπ’ αρ. 2756/ 
9-9-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας των: α) (έπων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) 
ΘΟΔΩΡΑΚΗ (πατρων.) ΘΑΝΑΣ (μήτρων.) ΑΘΗΝΑ, γεν. 
στις 25/05/1948 στην Αλβανία, β) (έπων.) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ 
(κ.ον.) ΜΙΡΕΛΑ (πατρων.) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (μήτρων.) ΕΛΕΝΑ, 
γεν. στις 10/05/1981 στην Αλβανία, γ) (έπων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ 
(κ.ον.) ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ (πατρων.) ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (μήτρων.) 
ΕΛΕΝΑ, γεν. στις 28/04/1984 στην Αλβανία, λόγω μη συν-
δρομής των νομίμων για την έκδοση της προϋποθέσεων. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(8)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 22827/2020/0001953/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου 
Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), η υπ’ αρ. 18093/ 
6-10-2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας των: α) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) 
ΠΕΤΡΟ (πατρων.) ΜΗΤΡΟ (μητρων.) ΜΑΡΙΝΑ, γεν. στις 
24/05/1947 στην Αλβανία, β) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) 
ΘΩΜΑ (πατρων.) ΜΗΤΡΟ (μητρων.) ΜΑΡΙΝΑ, γεν. στις 
9/12/1950 στην Αλβανία, γ) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) 
ΒΑΣΙΛ (πατρων.) ΜΗΤΡΟ (μητρων.) ΜΑΡΙΝΑ, γεν. στις 
20/01/1956 στην Αλβανία, δ) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) 
ΛΕΥΤΕΡ (πατρων.) ΜΗΤΡΟ (μητρων.) ΜΑΡΙΝΑ, γεν. στις 
03/06/1958 στην Αλβανία, ε) (επων.) ΤΡΑΣΑ (κ.ον.) ΚΩΣ-
ΤΑΝΤΙΝΑ (πατρων.) ΜΗΤΡΟ (μητρων.) ΜΑΡΙΑ, γεν. στις 
06/07/1960 στην Αλβανία, στ) (επων.) ΤΡΑΣΑ (κ.ον) 
ΓΚΕΡΤ (πατρων.) ΑΡΚΙΛΕ (μητρων.) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ, γεν. 
στις 31/01/1988 στην Αλβανία, ζ) (επων.) ΤΡΑΣΑ (κ.ον.) 
ΤΟΜΑΣ (πατρων.) ΑΡΚΙΛΕ (μητρων.) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ, γεν. 
στις 14/04/1995 στην Αλβανία, η) (επων.) ΤΡΑΣΑ (κ.ον.) 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (πατρων.) ΑΡΚΙΛΕ (μητρων.) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ, 
γεν. στις 21/04/1985 στην Αλβανία, θ) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ 
(κ.ον.) ΘΑΝΑΣ (πατρων.) ΒΑΣΙΛ (μητρων.) ΚΑΤΕΡΙΝΑ, γεν. 
στις 24/08/1988 στην Αλβανία, λόγω μη συνδρομής των 
νομίμων για την έκδοση της προϋποθέσεων.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(9)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ. 22837/2020/0006143/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου 
Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), η υπ’ αρ. 18679/ 
6-10-2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας των: α) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) 
ΣΩΤΗΡΑΚΗ (πατρων.) ΜΙΧΟ (μητρων.) ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ, γεν. 
στις 20/03/1956 στην Αλβανία και β) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ 
(κ.ον.) ΧΡΗΣΤΟ (πατρων.) ΣΩΤΗΡΑΚΗ (μητρων.) ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΛΑ, γεν. στις 13/07/1986 στην Αλβανία, λόγω μη συν-
δρομής των νομίμων για την έκδοση της προϋποθέσεων.

    Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ. 22836/2020/0002379/08-07-2020 
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου 
Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), η υπ’ αρ. 18093/ 
3-11-2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΛΑΡΙ (κύριο 
όνομα) ΣΠΥΡΟ (πατρώνυμο) ΜΗΤΡΟ (μητρώνυμο) ΜΑ-
ΡΙΝΑ, γεν. στις 26/03/1944 στην Αλβανία, λόγω μη συν-
δρομής των νομίμων για την έκδοση της προϋποθέσεων.

    Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
    Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’ αρ. Φ. 22848/2020/0004795/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου 
Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), η υπ’ αρ. 2756/05/ 
18-01-2006 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΛΑΡΗ 
(κύριο όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ (μητρώνυ-
μο) ΑΘΗΝΑ, γεν. στις 27/01/1951 στην Αλβανία, λόγω 
μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοση της προϋ-
ποθέσεων.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.22339/2019/0011183/06-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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 5/10/2018 αίτημα που υπο-
βλήθηκε στις 26-11-2018 δια του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδος στο Νοβοροσσίσκ, της (επώνυμο) ΚΟΝΟΝΟΒΑ 
(όνομα) ΛΥΔΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 14-11-1972, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδ. γ' του ν.δ. 3370/1955 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1438/1984 καθώς και του ανη-
λίκου τέκνου της (επώνυμο) ΚΕΛΑΣΟΒΑ (όνομα) ΟΦΕ-
ΛΙΑ (πατρώνυμο) ΤΑΡΙΕΛ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
11-06-2006 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14870/2020/0002511/06-07-
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. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-12-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΝΚΑ 
(όνομα) ΕΡΣΕΛΝΤ (πατρώνυμο) ΝΑΟΥΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 4918/ 
16-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.15123/2020/0005440/06-07-
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. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-01-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΙ 
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. 1486/10-05-2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Με την υπ’ αρ. Φ.12732/2019/0014430/06-07-2020 
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. 1 του άρθρου 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -  Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΝΕ (όνομα) 
ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 16216/07-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Με την υπ’ αρ. Φ.12286/2019/0014302/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31521Τεύχος B’ 3104/27.07.2020

ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 22-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΣΙ (όνομα) ΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-02-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 17483 (π.ε.)/05-02-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμού της 
από ΑΝΑ ΜΠΟΣΙ σε ΑΝΝΑ ΜΠΟΣΗ.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.14862/2020/0002517/06-07-
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. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 15-12-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΙ 
(όνομα) ΕΝΤΖΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 4001/ 
02-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

6. Με την υπ’ αρ. Φ. 14832/2020/0002275/06-07-
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. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 13-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΝΤΟΛΙ 
(όνομα) ΕΝΤΡΙΤ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 25900 (π.ε.)/ 
28-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

7. Με την υπ’ αρ. Φ.14720/2020/0001713/06-07-
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. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 02-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ 
(όνομα) ΡΟΥΓΚΕΡΤ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-03-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 3972/ 
04-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

8. Με την υπ’ αρ. Φ.14807/2020/0001664/06-07-2020 
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 
09-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΑΛΛΑ (όνομα) 
ΕΝΚΕΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 23-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 7195/06-
12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της

  Με την υπ’ αρ. Φ.9061/2017/0000967/08-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 18-08-
2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλι-
κίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
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30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/5310/09-08-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(15)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  Με την υπ’ αρ. Φ.1716/2020/0000246/30-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η 
από 12-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΕΤΣΟΥ (TECO) ΦΛΩΡΑ (FLORENCA) ον. πα-
τρός ΑΠΟΣΤΟΛ (APÓSTOL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α300287, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1965 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την υπ’ αρ. Φ. 10773/2020/0001257/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2020 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.43/4046/16-06-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ. 10777/2020/0001285/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΡΟΠΑΣΗ 
(πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 23-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, 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 αριθ. Φ.43/4156 / 17-06-2020 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπ’ αρ. Φ. 10569/2019/0002385/08-07-2020 
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 
13-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΙ (όνομα) ΡΙΖΑ (πατρώνυ-
μο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.43/5519 / 10-06-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με την υπ’ αρ. Φ. 10597/2019/0002395/08-07-2020 
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 
11-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (όνομα) 
ΟΡΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΤΖΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝ-
ΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/6165/26-06-
2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(17)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.8691/2020/0000868/06-07-2020 
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 
19-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 10-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1767/13-02-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8697/2020/0000966/06-07-2020 
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 26-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΒΙΤΑ (επώνυμο) ΧΥΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΓΙΑΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-04-2004, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2245/24-02-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(18)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.8671/2020/0000601/07-07-2020 
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 
06-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΑ-
ΚΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΑΣΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-10-2004, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1011/03-02-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8699/2020/0000991/06-07-2020 
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 27-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΙ (επώνυμο) ΦΙΣΕΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 αριθ. Φ.20.4/1631/12-02-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(19)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.8674/2020/0000675/06-07-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης 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 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 10-02-2020 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΚΗ 
(όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(20)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.8427/2020/0001762/07-07-2020 
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 30-07-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΤΙΑΝΟ (επώνυμο) 
ΛΟΥΡΔΙ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 23-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ - 
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, 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 11-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΡΔΙ (LURDHI) (κύριο όνομα) 

ΑΦΡΙΜ (AFRIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΡΔΙ (LURDHI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA)
2. Με την υπ’ αρ. Φ.8666/2020/0000523/07-07-2020 

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) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 04-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΤΣΟΜΠΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2013, 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 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΑΝΑΪ (COBANAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΙΚΕΛ (MIKEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΑΝΑΪ (COBANAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA)
3. Με την υπ’ αρ. Φ.8679/2020/0000743/07-07-2020 

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 13-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΣΥ (επώνυμο) 
ΖΑΧΑΡΙΕΒΑ (πατρώνυμο) ΜΙΡΟΣΛΑΒ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2013, 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 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΧΑΡΙΕΒ (ZAHARIEV) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΟΣΛΑΒ (MIROSLAV)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΤΕΒΑ (VATEVA) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΝΤΟΡΑ (TEODORA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(21)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπ’ αρ. Φ.8476/2020/0000248/07-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 13-09-2019 

δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΤΟΪΜΕΝΟΒΑ (όνομα) ΝΤΕΣΙΣΛΑΒΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 
15-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 
αριθ. Φ.20.4/11645/06-09-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονόματός της από ΝΤΕΣΙΣΛΑΒΑ σε ΝΤΕΖΗ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(22)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

    Με την υπ’ αρ. Φ.8550/2020/0001909/07-07-2020 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 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 07-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΕΝΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΡΤΙΖΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΙΑΝΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΚΟΥ (SENKU) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (PARTIZAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΚΟΥ (SENKU) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA)

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

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