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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

   Με την υπ’ αρ. Φ.4353/2019/0002053/26-06-2020 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 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΡΙΚΟ (επώνυμο) 
ΓΙΑΤΣΕ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 02-06-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
15-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (JACE) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (JACE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.3864/2018/0003446/26-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΓΚΛΙ (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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σύμφωνα με την αριθ. 13857/01-11-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2257/2020/0000790/24-06-2020 
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 Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 30-07-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 10-07-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΝΟΡΑ (LAUNORA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.2258/2020/0000791/24-06-2020 

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 30-07-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) 
ΣΑΧΙΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 01-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 
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 
10-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

APIAN (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΝΟΡΑ (LAUNORA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.2412/2020/0000502/24.06.2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-03-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΤΡΑΝΤΑΦΙΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 24-01-2006 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΤΡΑΝΤΑΦΙΛ (TRANDAFIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA) .

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.2233/2020/0000784/24-06-2020 
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 03-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/4812/12-06-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2296/2019/0001635/24-06-2020 
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 07-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΟΥΡΑΓΚ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 
13-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/4747/10-06-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.2346/2019/0002012/24-06-2020 
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 02-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΜΟΥΑΡΕΜ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑ-
ΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/9122/25-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.2424/2020/0000713/24-06-2020 
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 21-05-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/5129/26-06-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.2364/2019/0002166/24.06.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-12-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΥ (επώ-
νυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-2004, και κατοικεί στο 

Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/9237/04-12-2019 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2365/2019/0002167/24-06-2020 
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 18-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΣΙ (επώνυμο) ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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. Φ.20.4/9238/04-12-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.2368/2019/0002173/24-06-2020 
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 19-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΤΡΙΦΑΝ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΪ ΓΚΑΒΡΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/7475/01.10.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.2373/2019/0002223/24-06-2020 
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 
24-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣ-
ΠΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/9307/04-12-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.2382/2020/0000081/24.06.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 16-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/9952/31-12-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.5079/2020/0001513/07.07.2020 
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 
19-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΛΑΒΟΒΑ (όνομα) ΣΟΝΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 
14-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 14061/11-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5097/2020/0001523/07.07.2020 
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 27-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ 
(όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15638/13-11-2019 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5100/2020/0001520/07-07-2020 
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 
28-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (όνομα) 
ΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 13828/14-10-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.5242/2020/0001339/07-07-2020 
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 05-06-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕ-
ΡΙΜΙ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλι-
κος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1287/11-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.5265/2020/0001559/07-07-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 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 
24.06.2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΑΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.4961/2019/0002567/07-07-2020 
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 23-09-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 15-11-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 
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 
14-07-2009 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΙ (MBRATI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΦ (ARIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΡΑ (EDRA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.5046/2019/0003091/07-07-2020 

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 30-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΟΥ-
ΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-06-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , 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 
11-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΑ (MUJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΑ (MUJA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΝΤΕΤΕ (VALDETE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5220/2020/0000603/07.07.2020 

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 28-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΝΤΓΙΟ 
(επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (πατρώνυμο) ΟΡΓΚΕΣΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΑΣ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 27-03-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (JACE) (κύριο όνομα) 

ΟΡΓΚΕΣΤ (ORGEST).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΕ (JACE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.5247/2020/0001342/07-07-2020 

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 04-06-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΑΝΕ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-02-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 
08-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΑ (FLORA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.5245/2020/0001317/07-07-2020 

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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-06-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΪΣΙ (επώνυ-
μο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 10-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (MRRUKU) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΡΡΟΥΚΟΥ (MRRUKU) (κύριο 
όνομα) ΑΡΓΙΑΝΑ (ARJANA) .

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.4776/2020/0001495/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΣΚΟΥ (NISHKU) ΠΑΝΑΓΙΩΤ 
(PANAJOT) ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIXAL), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
Α263473, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1994 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4875/2020/0000549/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται απο-
δεκτή η από 03-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΟ (PETRO) ΕΝΤΟΝ (ΕΝΤΟΝ) 
ον. πατρός ΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α277518, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.729/2019/0003258/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΙΩΓΚΑΣ (XHOGA) ΣΩ-
ΤΗΡΗΣ (SOTIR) ον. πατρός ΝΑΚΙΟ (NAQO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
Α465694, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-1963 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.5081/2020/0000215/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΓΙΟ (KAJO) ΝΤΡΙΤΑ (DRITA) 
ον. πατρός ΚΕΜΑΛ (QEMAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α465407, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1965 και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.5130/2020/0000038/07-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΩΜΑΪ (THOMAJ) ΗΛΙΑΣ 
(ILIA) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
Α277420, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1980 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.5098/2020/0000216/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ (PAPA) ΛΕΟΝΟΡΑ 
(LEONORA) ον. πατρός ΚΟΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
Α465643, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-1960 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.5091/2019/0003693/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ (PAPA) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(KOSTANDINA) ον. πατρός ΚΟΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
Α465647, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.5145/2020/0000131/06-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται απο-
δεκτή η από 08-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΛΑΣ (KOLA) ΜΑΡΙΟΣ (MARIO) 
ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α466036, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.5070/2019/0003442/08.07.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
13-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΡΑΚΙΠΙ (πατρώνυ-
μο) ΡΑΚΙΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15413/11.11.2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5238/2020/0001075/08-07-2020 
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 26-05-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟΣ (επώνυμο) ΛΑΠΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 907/30-01-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5256/2020/0001455/08-07-2020 
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 23-06-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΕΝΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΑΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5648/16-06-2020 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 Προϊστάμενη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.4541/2018/0005024/08.07.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06.12.2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (πατρώνυμο) 
ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 14705/20-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5246/2020/0001327/08-07-2020 
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 
09-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 31-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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. 5008/04-06-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5259/2020/0001481/08-07-2020 
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 24-06-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5872/23-06-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.5263/2020/0001541/08-07-2020 
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 01-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΟΝΕΛ (επώνυμο) ΛΕΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 20-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 
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σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6023/23-06-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.5264/2020/0001543/08-07-2020 
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 01-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώνυμο) ΝΤΟΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5959/23-06-2020 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 Προϊστάμενη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

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