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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.28101/2019/0010716/13-07-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο 
οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 11-06-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΡΟΖΑ-
ΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (όνομα) ΤΙΦΦΑΝΥ-ΟΧΑΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
23-12-1998, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984 
και εγκρίνουμε την εγγραφή της στο δημοτολόγιο του 
Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
 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.19887/2016/0025598/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΧΟ-
ΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-
07-2006 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

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

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA) .

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   
 Ι 

(3)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.18451/2016/0017825/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΕΟ (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-09-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10350/56/14-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

     (4) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.27122/2020/0007086/09-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2018 
δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΚΕΜΠΗ (όνομα) ΜΠΕΝΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απο-
λυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 21-03-2018
από Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

 Ι 

   (5) 
 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.24332/2020/0005527/15-07-2020 
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 21-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) 
ΝΤΟΒΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-03-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΒΛΑ (DOVLA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΒΛΑ (DOVLA) (κύριο όνομα) 

ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA) .

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 
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     (6) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.26354/2020/0007278/13-07-2020 
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 
13-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-08-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9016/4/30-06-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

 Ι 

   (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.12033/2020/0001927/01-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (όνομα) 
ΕΛΕΝΙΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18358/01-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.14948/2020/0003422/01-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 

αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΣΑΝΙΤΖΕ (όνομα) 
ΚΟΣΜΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-1993 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4942/14-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23003/2020/0006107/14-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτή η από 
18-09-2019 αίτηση-δήλωση του (επώνυμο) ΝΤΙΟΛΟΖΑ 
(όνομα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΦΡΕΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΑ-
ΤΙΝΟ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 07-05-1974, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

    (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23004/2020/0006106/14-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτή η από 
18-09-2019 αίτηση-δήλωση της (επώνυμο) ΝΤΙΟΛΟΖΑ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΑΤΙΝΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-1977, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
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      (10) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14723/2016/0020721/14-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 02-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΚΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-08-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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, 
όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 289/24-11-2015 βεβαί-
ωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ) και την 
υπ’ αρ. 208/06-10-2015 βεβαίωση σπουδών (ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την υπ’ αρ. 
1126/24-11-2015 βεβαίωση σπουδών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την υπ’ αρ. 331/02-12-2016
βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΑΚΙΛ 

(AKIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΔΟΥ-

ΡΑΤΑ (DHURATA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.14937/2016/0021795/14-07-2020 

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 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΟΕΛΑ 
(επώνυμο) ΣΟΥΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
587/20-12-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την υπ’ αρ. 1150/ 
21-12-2016 βεβαίωση σπουδών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕ (MARIE) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

     (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.23072/2020/0006247/14-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου 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 17-05-2019 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 01-06-2014, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας την 1/6/2014, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14944/2016/0021814/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-08- 2005 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 238/23-06-2016 
βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο 

όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.14946/2016/0021820/09-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 09-01- 2009 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 237/23-06-2016 
βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο 

όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (13) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14963/2016/0021868/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-05- 2004 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡ-
ΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
401/06-12-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕ-
ΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την υπ’ αρ. 705/06-12-2016 
βεβαίωση (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η 
μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-07-2001 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΥΛΛΣΟΝ (YLLSON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΝΟΡΑ (NORA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.14962/2016/0021866/09-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΥΣ (επώνυμο) 
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-12- 2001 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙ-

ΚΟΥ, 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, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 400/06-12-2016 
βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ) και την υπ’ αρ. 703/06-12-2016 βεβαίωση σπου-
δών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την 
υπ’ αρ. 891/16-12-2016 βεβαίωση σπουδών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 30-07-2001 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΥΛΛΣΟΝ (YLLSON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΝΟΡΑ (NORA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (14) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14985/2016/0021977/09-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’  217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΚΑ (επώνυμο) 
ΜΕΤΡΕΒΕΛΙ (πατρώνυμο) ΧΒΙΤΣΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-03- 2010 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕ-
ΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την υπ’ αρ. 554/23-12-2016 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2002 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΡΕΒΕΛΙ (METREVELI) (κύριο 

όνομα) ΧΒΙΤΣΑ (KHVICHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΜΑΤΑΣΒΙΛΙ (KOSHMATASHVILI) 

(κύριο όνομα) ΧΑΤΟΥΝΑ (KHATUNA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.14973/2016/0021954/09-07-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2016 δήλωση - αίτηση 
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των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗ-
ΤΕΡ (επώνυμο) ΜΠΕΛΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2002 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προ-
κύπτει από την υπ’ αρ. 114/30-10-2015 βεβαίωση (2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
και την υπ’ αρ. 689/14-11-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-06-2001 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΕΓΚΟΥ (BELEGU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΕΓΚΟΥ (BELEGU) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (15) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14951/2016/0021835/14-07-2020 
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 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 23-02- 2010 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 233/12-09-2016 
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΤΣ (NDOC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΕΥΑ (EVA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.14949/2016/0021828/14-07-2020 

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 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (επώνυ-
μο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-12- 2008 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 232/12-09-2016 
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
11-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΤΣ (NDOC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΕΥΑ (EVA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.14940/2016/0021803/14-07-2020 

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 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΝ (επώνυμο) 
ΚΑΜΠΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-04- 2010 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
188/11-11-2016 βεβαίωση (55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-10-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡΑΪ (KAMBERAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΛΦΡΕΤ (ALFRET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡΑΪ (KAMBERAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (16) 
 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. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.8727/2019/0000628/15-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 28-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΜΑΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 28-06-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΙ (MALI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΙ (MALI) (κύριο όνομα) ΕΡΙ-

ΟΛΑ (ERIOLA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

    (17) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.7008/2019/0002082/15-07-2020
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 11-10-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (BUZI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΒΕΝΑ (ARVENA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.7058/2019/0002277/15-07-2020 

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 13-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) 
ΑΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
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 
29-11-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΙΡΕΝΑ (IRENA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   

 Ι 

(18)

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.7082/2019/0002401/15-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2003
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.3/9768/19-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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     (19) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.6959/2020/0001559/15-07-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου 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 03-09-2019 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΠΑΝΟΣ (όνομα) ΠΕΤΡΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 06-04-1969, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

   (20) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.3992/2019/0002449/15-07-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 
3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 
19-02-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ (όνομα) ΙΟΛΗ ΑΘΗΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-01-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

 Ι 

   (21) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.39816/2020/0000777/15-07-2020 
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 19-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΙΤΟΣ (KITO) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR) 
ον. πατρός ΖΗΣΟ (ZISO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A214983, που 

γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-07-1979 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.40012/2020/0000447/15-07-2020 
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 23-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΟΥΛΑΣ (LULA) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(LEONIDHA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A210347, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-04-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

 Ι 

(22)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.8449/2019/0001198/10-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 16-
05-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ (όνομα) ΠΑΪΤΙΜ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8450/2018/0001008/10-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας 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 16-05-2018 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ    

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