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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας   

1. Με την υπ’ αρ. Φ.26374/2020/0007066/09-07-2020 
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 
18-09-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΒΑΛΕΝΚΟ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 30-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 11730/5/07-08-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4881/2020/0007062/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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) γί-
νεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΝΤΡΑΒΑ 
(όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΡΑΚΙΠ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
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ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17820/12/01-11-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27135/2020/0007083/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 ) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 20-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (όνομα) 
ΕΝΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-06-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1620/14/ 03-02-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.27804/2020/0007058/09-07-2020 
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 16-04-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙ 
(όνομα) ΣΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7702/09-06-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

   Ι 

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23969/2018/0000156/12-06-2020 
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 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) 
ΡΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΠΟΥΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΠΟΥΛΛΟΥΜΠ (PULLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.23972/2018/0000157/12-06-2020 

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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΑ (επώνυμο) 
ΡΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΠΟΥΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΠΟΥΛΛΟΥΜΠ (PULLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

 Ι 

    (3) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

1. Με την υπ’ αρ. Φ.206202/2020/0005109/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 45/02-11-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Το-
μέα και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-09-2013 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΖΑΝ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕ, 
γεν. 12-05-1977 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.211791/2020/0005134/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 18/20-10-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 20-06-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ Όνομα ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ Όν. πα-
τρός ΒΑΣΙΛΙ, γεν. 19-01-1979 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216582/2020/0005124/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 03/26-02-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 17-03-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΜΑΝΙ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΧΕ-
ΚΟΥΡΑΝ, γεν. 03-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216530/2020/0006117/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 36/21-11-2018 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΚΟΒΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 15-11-1974 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.71852/2020/0003214/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται δεκτή η από 17-05-1999 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΓΚΑΝΟΒΑ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός 
ΕΒΓΚΕΝΙ, γεν. 01-01-1975 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.  

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(4)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

1. Με την υπ’ αρ. Φ.212892/2020/0003232/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 

(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 1/03-05-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονί-
ας - Θράκης γίνεται δεκτή η από 03-02-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΚΟΥΛΟΥΚΟΥ Όνομα ΣΛΑΒΙΤΣΑ Όν. 
πατρός ΒΛΑΣΤΙΜΙΡ, γεν. 05-03-1980 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.134229/2020/0003237/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 18/15-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννή-
σου- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 09-12-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΙΑΝ Όνομα ΕΛΜΙΡΑ Όν. πατρός 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, γεν. 23-06-1952 στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216293/2020/0006284/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 19/22-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννή-
σου- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 30-11-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΝΙ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 22-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216584/2020/0006290/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 03/26-02-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 17-03-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΛΑΪ Όνομα ΠΑΟΥΛΙΝ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, 
γεν. 14-03-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.215752/2020/0005692/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 1/09-07-2018 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορεί-
ου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΤΣΑ Όνομα ΠΕΛΛΟΥΜΠ Όν. πατρός ΠΙΕ-
ΤΕΡ, γεν. 27-04-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.133164/2020/0006111/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
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διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 41/29-10-2015
πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 21-01-2008 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΚΟ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΚΡΙΣΤΟ, 
γεν. 20-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.158641/2020/0005046/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258 ), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται δεκτή η από 24-09-1999 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΜΑΡΙΓΚΛΕΟ Όν. πατρός 
ΙΛΛΟ, γεν. 02-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.214595/2020/0000801/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 4/17-04-2019 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 10-07-2007 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΤΣΗ Όνομα ΝΤΕΛΛΑΝΤΥΣΕ Όν. πατρός ΙΣ-
ΜΑΗΛ, γεν. 01-06-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.216820/2020/0006285/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν 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 ΧΑΪΝΤΑΡΑΣΙ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 20-10-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας . 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.51715/2020/0007326/08-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 11-03-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΛΙΓΝΟΣ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 27-09-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.45294/2020/0006885/08-07-2020 
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 (A’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 21-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΚ (επώνυμο) 
ΝΑΣΚΑ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 12-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
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 
11-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (NASKA) (κύριο όνομα) 

ΘΩΜΑ (THOMA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΣΚΑ (NASKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.47500/2020/0007550/03-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (A’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΡΑΜΠΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 03-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΑΪ (DULAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΑΪ (DULAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.47501/2018/0012852/03-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (A’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤ-
ΣΙΟΥ, 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 
03-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΑΪ (DULAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΑΪ (DULAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

    (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας   .

1. Με την υπ’ αρ. Φ.46792/2020/0004235/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 18-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΜΑΡΙΝΙΚΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΙΛΒΙΟΥ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2005 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 03-11-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΙΚΑ (MARINICA) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΙΛΒΙΟΥ (FLORIAN SILVIU).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΕΡΑΣΟΥ (POTERASU) (κύριο 
όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NICOLETA).

2. Με την υπ’ αρ. Φ.48454/2020/0003742/08-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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 03-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ 
(επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-10-2005 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΛΦΑΪ (ZILFAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.51134/2020/0005020/08-07-2020 

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 17-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυ-
μο) ΜΕΤΚΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΚΑΪ (METKAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΚΑΪ (METKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.51135/2020/0005017/08-07-2020 

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 17-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚ (επώνυμο) ΜΕΤ-
ΚΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
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 
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06-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΚΑΪ (METKAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERJON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΚΑΪ (METKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)  

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

      (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.47589/2020/0006880/08-07-2020 
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 02-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΣΑΜΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-08-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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. 9220/33/14-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.45847/2020/0005572/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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) γί-
νεται αποδεκτή η από 15-01-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΤΑΪ 
(όνομα) ΣΙΛΒΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-11-1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16930/19/06-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.46978/2020/0004531/08-07-2020 
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 
07-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 

οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-04-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4720/15/23-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.47649/2020/0006557/08-07-2020 
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 
04-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΝΕ (όνομα) 
ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 29-06-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 855/27/18-01-2018 
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 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

   (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας   .

1. Με την υπ’ αρ. Φ.42715/2020/0006875/08-07-2020 
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 03-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΙΒΙΑ (επώνυμο) ΧΥΣΜΕΡΙ 
(πατρώνυμο) ΟΥΪΚΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2800/36/28-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.45696/2020/0007021/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
20-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΤΑΥΡΟ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-08-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛ-
ΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18590/7/30-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.46804/2020/0006821/08-07-2020 
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 18-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΒΙΝ (επώνυμο) ΠΑΛΟΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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. 3495/4/05-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.46330/2020/0004849/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 ) 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 05-03-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΓΙΟΥΣΙ (όνομα) ΡΙΜ (πα-
τρώνυμο) ΑΠΤΑΝΧΑΚΗΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-09-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
30-03-2012 από την ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, τμήμα 
ΦΠΨ . 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

   (10) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.49783/2020/0007454/14-07-2020 
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 13-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΛΟΣ (POLO) ΑΛΕΞΗΣ (ALEKS) 
ον. πατρός ΤΣΑΒΟ (CAVO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A549176, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1972 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.51115/2019/0018045/14-07-2020 
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 06-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΛΗ (BALLI) ΛΙΡΙΑΝΑ (LIRJANA) 
ον. πατρός ΦΑΝΗ (FANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A338290, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-04-1980 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

    (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23422/2019/0010639/15-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 11- 09-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΖΙΓΟΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΕΡΡΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-10-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από 12-07- 2011 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.3127/2019/0000550/13-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 31-10-2017 
αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΛΕΣΝΙΚ (όνομα) ΓΚΑΛΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΪ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
26-11-1947, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ.β' του α.ν. 1856.
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2. Με την υπ’ αρ. Φ.3258/2020/0000590/13-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 26-11-2018 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΜΑΜΟΥΛΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 01-10-1957, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.3361/2020/0000244/13-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 26-02-2020 
αίτημα της (επώνυμο) ΓΙΑΤΣΝΙΚ (όνομα) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΑ την 18-09-1957, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 
του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.3106/2020/0000310/13-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 04-09-2017 
αίτημα της (επώνυμο) ΣΙΜΩΤΑ (όνομα) ΑΝΝΑ ΕΛΛΗ (πα-
τρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ ΦΡΕΝΤ ΜΑΝΤΕΙ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 27-03-1962, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

 Ι   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)
 Στην υπ’ αρ.  Φ.2901/ 2020/0000261/03-03-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1328 διορθώνεται 
λόγω λανθασμένης μετάφρασης του πατρωνύμου στο 
αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης:

Το λανθασμένο: «ΜΟΥΣΛΙΜ»,
στο ορθό: «ΜΥΣΛΙΜ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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