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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.212455/2020/0004453/23-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 31-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΚΑ Όνομα ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ Όν.  πατρός 
ΚΟΤΣΟ, γεν. 13-02-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.212590/2020/0005929/23-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 12-04-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ Όνομα ΑΝΤΙΓΟΝΗ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 13-04-1963 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.202266/2020/0005299/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 05-02-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗΣ Όνομα ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Όν. πατρός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. 02-06-1953 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.218273/2020/0004961/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 09-05-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΜΙΔΗΣ Όνομα ΚΩΣΤΑΣ Όν.  πατρός 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, γεν. 21-07-1998 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.218525/2020/0002369/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 08-05-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΖΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
γεν. 13-02-1962 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.218422/2020/0005285/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
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(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 22-12-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΕΖΝΤΡΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΙΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 17-04-1968 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(2)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 Με την υπ’ αρ. Φ. 178569/2020/0004849/27-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 1 
του άρθρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), της παρ. 1 
του άρθρου 69 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), του άρθρου 33 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται δεκτή η από 09-01-2001 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΖΙΝΙ Όνομα ΧΕΝΑ Όν. πατρός ΝΕΤΖΙΠ, 
γεν. 28-02-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(3)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.198387/2020/0006477/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
40/25-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 10-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΒΑ Όνομα ΓΚΑΛΙΝΑ Όν. πατρός ΒΑΛΚΟ, 
γεν. 12-06-1962 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216291/2020/0006411/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 14/20-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 12-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΡΣ Όνομα ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ Όν. πατρός ΛΕΣΛΙ 
ΦΡΑΝΚ, γεν. 14-01-1961 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.206409/2020/0006762/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 53/07-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 05-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΣΑΪ Όνομα ΦΛΟΡΙΟΝΤ Όν.  πατρός 
ΜΟΥΣΑ, γεν. 18-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216825/2020/0006412/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 3/26-10-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου 
Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η  από 
05-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΡΙΤΣΙ Όνομα ΦΑΤΟΣ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 14-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(4)
     Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.211677/2019/0016025/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 05-12-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ Όν. πατρός ΤΑΜΑΖ, 
γεν. 11-01-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216184/2019/0007416/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 16-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΙΜΩΝΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΟΡΕΣ Όν. πα-
τρός ΠΟΛΥΒΙΟΣ, γεν. 24-01-1944 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216185/2020/0005221/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 18-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΛΟΥΡΗ Όνομα ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 
Όν. πατρός ΙΑΣΩΝ, γεν. 08-12-1951 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.218029/2020/0004959/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 11-06-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΟΓΛΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 04-07-1974 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.216879/2020/0006795/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 19-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Όν. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 04-10-1968 στην ΕΛΛΑΔΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.217459/2020/0006682/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 26-07-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΟ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΑ, 
γεν. 22-12-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.218407/2020/0006586/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 21-05-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΑΒΡΙΗΛ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν.  πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 08-09-1980 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(5)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.212305/2020/0006724/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 6/15-02-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 30-01-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΦΕΣΤΙΜ Όν.  πατρός 
ΓΚΑΝΙ, γεν. 01-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.212540/2020/0005045/24-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 58/29-11-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 23-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛ-ΝΤΑΜΠΑΧ Όνομα ΜΠΕΡΖΟ Όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 01-07-1958 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216815/2020/0006292/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 44/17-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 12-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΛΑΤΙ Όνομα ΛΟΥΝΤΟΒΙΚ Όν. πατρός 
ΠΑΣΚΟ, γεν. 03-01-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.214567/2020/0006273/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
15/03-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 01-09-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΤΑΪ Όνομα ΛΑΖΑΡ Όν. πατρός ΜΟΥΣΑ, 
γεν. 10-05-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.216592/2020/0006291/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
44/17-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 12-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ Όν.  πατρός 
ΑΡΣΕΝ, γεν. 17-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  
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(6)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.199888/2020/0006427/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
2152/18-06-2019 πρακτικό συνεδρίας του Συμβουλίου 
Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 
23-12-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά 
του υπ’ αρ. 44/30-09-2015 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 05-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ Όνομα ΑΝΑΪΤ Όν.  πατρός 
ΣΕΡΙΟΖΑ, γεν. 10-09-1961 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.214566/2020/0006437/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 26/15-06-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 07-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΦΤΑΡΑΪ Όνομα ΦΑΝΤΙΛ Όν.  πατρός 
ΧΥΣΕΝ, γεν. 15-03-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216579/2020/0007321/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
38/21-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 24-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΥΜΠΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν.  πατρός 
ΤΣΟΤΣΟΜ, γεν. 18-02-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216798/2020/0006164/21-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 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 ΜΠΡΟΤΣΙ Όνομα ΜΑΝΟΛ Όν. πατρός ΚΑΝΙ, 
γεν. 09-12-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.167017/2020/0007331/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 1 
του άρθρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), της παρ. 1 
του άρθρου 69 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), του άρθρου 33 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 

ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται δεκτή η από 25-01-2000 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΠΑΛΗ Όνομα ΣΑΜΟ Όν. πατρός ΜΕΤΣΙ, 
γεν. 13-07-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(7)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.203587/2020/0007156/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 1/07-01-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 08-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΚ Όνομα ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΛΑΖΑΡΙΝΟ Όν. πα-
τρός ΤΖΟΝ ΑΛΜΠΕΡΤ, γεν. 08-07-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215737/2020/0006423/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 42/10-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 28-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΤΣΙ Όνομα ΡΑΚΙ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 12-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.211288/2020/0006484/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
52/08-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΒΤΣΙΤΣ Όνομα ΜΑΓΙΑ Όν. πατρός ΣΤΕΒΑΝ, 
γεν. 01-06-1977 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.212863/2020/0005638/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
11/27-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 25-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΝΤ ΜΕΕΡΟΥΑΝ ΧΟΣΑΙΝ Όνομα ΣΟΤΖΟΝ 
Όν. πατρός ΜΟΛΛΑ, γεν. 31-12-1974 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.213152/2020/0007154/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 46/13-10-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 30-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΧΑΡΙ Όνομα ΝΤΑΣΑΜΙΡ Όν.  πατρός 
ΝΤΑΛΙΠ, γεν. 09-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(8)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.212606/2020/0006450/23-07-2020
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. 11/22-03-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 10-02-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΙΟΥ Όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ Όν. πατρός 
ΓΚΑΝΙ, γεν. 25-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215124/2020/0007066/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
26/15-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 07-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΙ Όνομα ΕΜΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΤΑΜΟ, 
γεν. 04-05-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(9)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.211979/2020/0006418/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα 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. 4/01-02-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου 
Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 11-01-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΝΤΑ Όνομα ΙΝΤΡΙΣ Όν. πατρός ΑΓΚΡΟΝ, 
γεν. 03-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.216811/2020/0006408/23-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα 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. 
52/21-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή 
η από 10-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΟΥΦΛΑΡΙ Όνομα ΜΑΝΙΟΛΑ Όν. πατρός 
ΧΑΛΙΜ, γεν. 04-08-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ  

Ι

(10)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.2817/2020/0000536/14-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 07-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΩΤΗ (JOTI) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
(PARASHQEVI) όν. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. Α299463, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 
18-05-1960 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

Ι

(11)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5429/2020/0001380/23-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
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η από 17-06-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (όνομα) ΚΡΙΣΑΝΘΙ (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/1191/13-03-2020 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5437/2020/0001610/23-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-07-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (όνομα) ΡΕΝΤΙ (επώνυμο) ΤΣΑΡΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/3391/01-07-2020 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5433/2020/0001492/23-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
25-06-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/1209/04-03-2020 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(12)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ. 1223/2020/0000349/24-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 06-07-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (όνομα) ΖΑΝΕΤΑ (επώνυμο) ΣΕΜΕ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6164/30-06-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ. 1224/2020/0000352/24-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-07-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώ-
νυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6565/02-07-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ. 1226/2020/0000366/24-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-07-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) 
ΧΑΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΙΜΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6930/08-07-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ. 1227/2020/0000367/24-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-07-2020 δήλωση-αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ (επώ-
νυμο) ΣΑΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6741/06-07-2020 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

Ι

(13)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’  αρ. Φ.1215/2020/0000100/24-07-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 25-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΒΡΑΧΑΣ 
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (πατρώνυ-
μο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΣΟΥΗΔΙΑ την 
01-07-1989, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984. 

 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

Ι

(14)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5003/2019/0003586/23-07-2020
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), γί-
νεται αποδεκτή η από 09-05-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) ΑΡΣΝΤΙΠ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΜΑΝΠΡΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2010 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 02-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SΙΝGΗ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΠΡΙΤ (ΜΑΝΡRΕΕΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (ΚΑUR) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΙΝΤΕΡ (GURINDER).

2. Με την υπ’ αρ. Φ.5400/2020/0001575/23-07-2020
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 11-03-2020 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία: (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ 
(επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (πατρώνυμο) ΤΖΟΡΤΖΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2007 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 10-02-2003 και η μητέρα της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (ΜΟRAVA) (κύριο όνο-

μα) ΤΖΟΡΤΖΙ (XHORXHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΒΑ (ΜΟRAVA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙ (LILI).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5352/2020/0000408/23-07-2020

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 04-02-2020 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ 
(επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-09-2004 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΧΑΤΖΙ (ΗΑΧΗΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜΕ (GΕΖΙΜΕ). 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(15)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5277/2020/0001649/23-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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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 26-11-2019 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) ΧΑΡΤΑΖ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΤΣΑΡΝΤΖΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2013 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 22-11-2000 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΣΑΡΝΤΖΙΤ (CHARNJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΑΜΑΝΤΙΠ (AMANDIP).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.5187/2019/0002562/23-07-2020

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), γί-
νεται αποδεκτή η από 26-09-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώ-
νυμο) ΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, 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 01-03-2006 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΓΚΑ (OGA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΓΚΑ (OGA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5186/2020/0001643/23-07-2020

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 26-09-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου, με στοιχεία: (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώ-
νυμο) ΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, 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 01-03-2006 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΓΚΑ (OGA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΓΚΑ (OGA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA). 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(16)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’  αρ. Φ.1206/2020/0000033/24-07-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 13-01-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΒΕΛΗ (όνομα) ΚΑΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΗΤ, που γεν-
νήθηκε στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
09-10-1948, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004. 

 Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   

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