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7 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης-αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να έχει 
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.132228/2020/0004884/13-07-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 19/2017/19-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΠΙΚΙΑΝ Όνομα ΖΕΛΙΧΑ ΡΟΥΓΙΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, γεν. 01-04-1957 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.141190/2020/0005935/
13-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), και μετά το 2/17-05-2018 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης γίνεται 
δεκτή η από 26-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΤΣΙΑΝ Όνομα ΒΙΚΤΟΡΙΑ Όν. πατρός 
ΤΑΝΤΕΒΟΣ, γεν. 01-02-1982 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216850/2020/0005308/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 01/24-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
01-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΟΥΝΚΙΝ Όνομα ΠΕΤΡ Όν. πατρός ΙΓΚΟΡ, 
γεν. 29-03-1984 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.217498/2020/0004865/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 1/31-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου 
γίνεται δεκτή η από 19-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΙΟΥΚ Όνομα ΣΕΡΓΚΙ Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 01-06-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.199865/2020/0004868/13.07.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τα των άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
και μετά το υπ΄ αρ. 2152/18-06-2019 πρακτικό Συνεδρίας 
του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές 
ομόφωνα οι από 23.12.2015 αντιρρήσεις που υπέβαλε 
η αιτούσα κατά του 49/04.09.2015 πρακτικού της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 13-01-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΜΑΤΑΪ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 14-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.70329/2020/0006655/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα των άρθρα 6 και την παρ. 1 του άρθρου 
9 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), την παρ. 1 του άρθρου 69 
του ν. 2910/2001 (91 Α΄), το άρθρο 33 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010
(Α΄ 49), γίνεται δεκτή η από 11-03-1999 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΣΟ Όνομα ΗΛΙΑΣ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΟΤ, 
γεν. 25-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.213808/2020/0006384/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217),, και 
μετά το 5/19-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός 
ΠΛΛΟΥΜΠΕ, γεν. 08-12-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215122/2020/0006443/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 15/2018/28-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 
15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΩΒΑ Όνομα ΕΙΡΗΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΡΗΓΚΟΡΙ, γεν. 16-04-1966 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216283/2020/0006391/14-07-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 

(Α΄217), και μετά το 21/04-12-2018 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
γίνεται δεκτή η από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΠΕΤΙΑ Όν. πατρός ΓΚΡΟΥΪΟ, 
γεν. 24-04-1980 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.144702/2020/0004936/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 49/09-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΜΗ Όνομα ΤΟΝΤΗ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 19-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.144286/2020/0006404/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), πριν 
την τροποποίησή τους με τον ν. 3838/2010 (49 Α΄) και την 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ΄ 
αρ. 1/14.01.2020 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
03-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΤΣΗ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΤΓΚΕΝ Όν. πα-
τρός ΚΟΖΜΑ, γεν. 04-11-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.215137/2020/0006501/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 31/04-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 11-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΤΣΑ Όνομα ΜΑΡΓΚΑΡΙΤ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΑΚ, γεν. 17-06-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216274/2020/0006228/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 22/14-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή 
η από 28-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΡΟΓΙΑ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΙ, γεν. 28-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.147798/2020/0006474/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 3838/2010 (49 Α΄) 
και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 και μετά 
το υπ΄ αρ. 1/15-01-2020 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 23-11-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΛΟΤΟΥΧΙΝΑ Όνομα ΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 21-12-1970 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(4)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.216285/2020/0005295/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217),  και 
μετά το υπ’ αρ. 23/18-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή 
η από 14-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ Όνομα ΧΕΛΙΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΟΥΡΙΜ, γεν. 20-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215744/2020/0005155/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 1/09-07-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 12-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΟΖΕΚΙΑΪ Όνομα ΛΕΟΝΟΡΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, γεν. 16-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.215750/2020/0005158/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 36/14-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 10-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΒΛΑ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΗΡΑΚΛΗ, 
γεν. 24-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216591/2020/0005152/14-07-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 39/26-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΠΑΝΙ Όνομα ΠΙΡΟ Όν. πατρός ΚΟΤΣΙ, 
γεν. 25-05-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.216817/2020/0005149/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 37/19-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 24-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΜΑΛΙ Όνομα ΤΖΕΒΝΤΕΤ Όν. πατρός 
ΙΖΕΝΤΙΝ, γεν. 09-01-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.216832/2020/0005338/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 40/03-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΝΟ Όνομα ΠΥΡΟ Όν. πατρός ΠΕΤΣΟ, 
γεν. 03-05-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(5)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.210909/2020/0006239/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 32/07-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
20-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ - ΚΙΑΚΚΑ Όνομα ΜΠΟΡΙΑΝΑ 
Όν. πατρός ΗΛΙΑ, γεν. 15-09-1976 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216266/2020/0004778/14-
07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του 
ν.  3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και μετά το υπ’ αρ. 2/
17-01-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32740 Τεύχος B’ 3203/03.08.2020

Αθηνών Α΄ γίνεται δεκτή η από 03-03-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΑΣΚΑ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΗ, γεν. 22-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.131981/2020/0006455/14.07.2020
 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον 
ν. 3838/2010 (49 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ΄ αρ. 21/10-06-2015 πρακτι-
κό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 10-12-2008 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΑΝΤΖΙ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΣΟΦΟΚΛΗ, γεν. 13-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.199851/2020/0004774/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ΄ αρ. 2152/18.06.2019 πρακτικό Συνεδρίας 
του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές 
ομόφωνα οι από 22.12.2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο 
αιτών κατά του υπ’ αρ. 12/02-11-2015 πρακτικού της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
γίνεται δεκτή η από 30-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΑ Όνομα ΕΝΕΑ Όν. πατρός ΡΑΜΑΝΤΑΝ, 
γεν. 07-08-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(6)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.214564/2020/0005033/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 27/20-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΕΛΜΑΣ, 
γεν. 24-04-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215108/2020/0005049/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 26/15-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 

γίνεται δεκτή η από 07-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙΚΑ Όνομα ΑΡΜΙΝΤΑ Όν. πατρός ΦΑΪΚ, 
γεν. 16-09-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.207920/2020/0005051/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 54/23-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης N. Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 22-01-2019 νεώτερη αίτηση, που υποβλή-
θηκε μετά την απόρριψη της από 26/9/2013 αρχικής 
αίτησης πολιτογράφησης, της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ 
Όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙΪ, γεν. 04-10-1975 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ,

για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπ’ αρ. Φ.212668/2020/0005048/14-07-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 43/29-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΙΤΑΪ Όνομα ΠΕΛΟΥΜΠ Όν. πατρός 
ΑΓΚΟΥΡ, γεν. 21-06-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.144713/2020/0006717/15-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 7/22-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
24-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΪ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 12-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.213715/2020/0006726/15-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 7/15-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 06-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΔΡΙΓΚΕΖ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ Όνομα ΜΑΡΙΑ 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΝΟΥΕΛ, γεν. 26.09.1977 
στην ΚΟΛΟΜΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.207708/2020/0006001/14.07.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
και μετά το υπ’ αρ. 9/06.04.2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
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30-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ Όν. πατρός ΙΖΕΤ, 
γεν. 22-02-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.138156/2020/0005053/14-07-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ΄ αρ. 13/11.04.2016 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 17-03-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΧΑΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΙΜΠΡΑΓΙΜ, γεν. 07-06-1972 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.106317/2020/0006274/14-07-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ΄ αρ. 6/26.02.2009 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, γίνεται δεκτή η από 19-05-2006 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΡΟΝΟΒΙΤΣ Όνομα ΛΙΟΥΜΠΟΒ Όν. πα-
τρός ΓΙΑΚΟΒ, γεν. 11-04-1958 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αρ. Φ.144877/2020/0004741/14.07.2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 3838/2010 
(Α΄ 49) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 και 
μετά το υπ΄ αρ. 8/10.12.2019 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται 
δεκτή η από 11-02-2010 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΜΗΝΑ Όν. πατρός ΝΑΣΙΦ, 
γεν. 12-09-1965 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(7)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.212343/2020/0006521/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
και μετά το υπ’ αρ. 6/15-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής 

Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 30-
01-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΤΖΙΛΕ Όν. πατρός ΦΕΜΙ, 
γεν. 08-06-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.212434/2020/0006578/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), και μετά το 8/01.03.2018 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η 
από 01-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΑΚΙ Όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΖΥΝΤΙ, 
γεν. 10-11-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.213398/2020/0004398/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 13/03-05-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΙΟΥΤΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΣΓΕΦΑΝ, γεν. 03-05-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.214561/2020/0006627/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το υπ’ αρ. 14/27-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 17-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΓΛΗ Όνομα ΛΑΤΙΝΑ Όν. πατρός ΡΟΥΣΙ, 
γεν. 07-09-1984 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.212780/2020/0006516/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
και μετά το 11/22-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
25-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΗΡΙΟΥ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣ Όν. πατρός ΣΥ-
ΡΙΑ, γεν. 27-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.214553/2020/0006626/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
και μετά το 23/28-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 
14-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΡΤΣΕΓΚΙΝΑ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32742 Τεύχος B’ 3203/03.08.2020

ΑΝΤΡΕΪ, γεν. 08-02-1986 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.215112/2020/0006693/15-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), και 
μετά το 31/04-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 11-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΑΪ Όνομα ΟΡΓΚΕΣΤ Όν. πατρός ΜΠΕΣΝΙΚ, 
γεν. 11-03-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(8)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.47499/2020/0006719/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται απο-
δεκτή η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΙΣ-
ΜΑΪΛΗ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 13-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡ-
ΓΟΥ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 8350/20/06-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   
Ι

(9)
 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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.47354/2018/0011324/24-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217),γίνεται αποδεκτή η από 11-06-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥ-
ΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2004, και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 08-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο 

όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA) .

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 
Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.47455/2018/0012511/23-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217),γίνεται 
αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΕΝΙΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΓΙΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-12-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΝ-
ΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΚΑΪ (JUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΚΑΪ (JUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.47456/2018/0012513/23-06-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 
76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 
20-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΖΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΓΙΟΥΚΑΪ 
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(πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-11-2011, και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 26-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΚΑΪ (JUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΚΑΪ (JUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA)
3. Με την υπ’ αρ. Φ.47460/2018/0012519/23-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ 
(επώνυμο) ΧΑΜΖΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2008, και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 17-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑ (ΗΑΜΖΑ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑ (ΗΑΜΖΑ) (κύριο όνομα) 

APIANA (ARIANA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.47462/2018/0012521/23-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ 
(επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2011, και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 22-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΪ (KULLAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑΪ (KULLAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΑ (ARTA) .

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας.   

 1. Με την υπ΄ αρ. Φ.47165/2020/0006291/25-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΖΑΝΓΚΑ 
(όνομα) ΓΚΛΟΡΙΑ - ΡΟΖΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΖΑΪ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-1996, και κατοι-
κεί στον Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
5830/21/17-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την υπ΄ αρ. Φ.47506/2020/0006343/25-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΕΤΑΝΗ (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-1998, και κατοικεί 
στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30.06.2013, σύμφωνα με την υπ΄ 
αρ. 6930/19/09.05.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπ΄ αρ. Φ.47553/2020/0006440/25-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΖΓΑΜΠΗ (όνομα) ANNA - ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΧΡΙΣΤΑ-
ΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-1997 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
980/40/22-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.
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4. Με την υπ΄ αρ. Φ.42191/2019/0018263/17-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΟΤΣΙ (όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (πατρώνυμο) ΖΑ-
ΝΟΥΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-1988, 
και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 161/02.02.2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(12)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.43728/2020/0005069/18-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται αποδε-
κτή η από 28-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΤΟΠΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4970/6/31-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(13)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του   .

 Με την υπ΄ αρ. Φ.3754/2020/0000035/17-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν.  3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΣΟΥΦΙ (όνομα) ΚΟΣΜΑΣ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-11-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΤΟΠΕΙΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 5160/3/17-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   
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