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19 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. Φ.203384/
2019/0004734/25-04-2019 τροποποιητική από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύ-
θηκε στο Β’ 1998.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.213143/2020/0006758/15-07-2020 
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 3/07-02-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 07-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΙ Όνομα ΜΠΛΟΝΤΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΑΡΑ-
ΝΙΤ, γεν. 19-02-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215135/2020/0006473/14-07-2020 
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 29/04-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 17-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΑΝΟΒΑ Όνομα ΜΙΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΚΙΡΙΛ, γεν. 24-01-1978 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.215739/2020/0005127/14-07-2020 
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 1/09-07-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΟΡΧΕΪ ΚΩΤΣΗ Όνομα ΒΙΟΡΙΚΑ Όν. πατρός 
ΕΜΙΛΙΑΝ, γεν. 01-08-1966 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216583/2020/0005118/14-07-2020 
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 03/26-02-2019 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 22-03-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΑΪ Όνομα ΦΑΤΙΟΝ Όν. πατρός ΜΙΣΙΡ, 
γεν. 23-03-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.215608/2020/0005088/14-07-2020 
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 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 8/10-12-2019 πρα-
κτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 09-04-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΛΑΣΚΟ Όνομα ΜΠΛΑΝΚΑ ΝΤΕΛ ΡΟΣΑΡΙΟ 
Όν. μητέρας ΕΝΚΑΡΝΑΣΙΟΝ, γεν. 22-04-1964 στο ΕΛ 
ΣΑΛΒΑΔΟΡ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.209665/2020/0005112/14-07-2020 
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. 02/19-01-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης και το 
υπ’ αρ. 2147/05-03-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, το οποίο εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 7, του άρθρου 7, του ν. 3284/ 
2004 όπως ισχύει, γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΓΚΑ Όνομα ΑΟΥΡΕΛ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΚΤΑΣ, γεν. 21-11-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.51321/2020/0003657/20-07-2020 
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 Κ.Ε.Ι. 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 29-11-2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.    Με την υπ’ αρ. Φ.46806/2020/0007770/20-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-04-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΧΑΚΑΡΕΠΙ 
(πατρώνυμο) ΚΑΡΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-11-2002 και κατοικεί στον 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4290/25/20-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.47592/2020/0007888/20-07-2020 
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 02-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΑΘΗ (επώνυμο) 
ΖΑΤΣΕ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 30-03-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡ-
ΓΟΥ, 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 
28-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΤΣΕ (ZACE) (κύριο όνομα) 

ΝΑΜΙΚ (NAMIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΤΣΕ (ZACE) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.46656/2020/0007913/20-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚ 
(επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 02-08-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (DOCI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (DOCI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.46655/2020/0007914/20-07-2020 

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 28-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 13-12-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (DOCI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (DOCI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA). 

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

ΜΑΡΙΑ  ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.45648/2020/0004043/03-07-2020 
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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΓΙΟ (όνομα) 

ΕΛΒΙΣ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 26-06-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 17641/7/20-11-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι 

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.34198/2020/0003664/03-07-2020 
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 (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 20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΡΑΧΟ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.45389/2020/0007487/03-07-2020 

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 (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 27-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΘΕΟ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΓΑ-
ΛΑΤΣΙΟΥ, 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 05-08-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΖΑΪ (GOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΤΙΛΝΤΑ (KLOTILDA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.46393/2020/0006825/03-07-2020

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 08-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΚΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΚΕ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΪ (KALAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΚΕ (GJOKE). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΪ (KALAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΑΝΕ (HANE).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.47056/2020/0006977/03-07-2020

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 14-05-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΧΟ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-03-2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-05-2004 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΟ (MUHO) (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΟ (MUHO) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΟΝΙΕ (SHQIPONJE).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.47540/2020/0006820/03-07-2020 

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 27-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΑΝΤΑ (επώνυμο) ΚΑΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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. 3825/24/13-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

  1.  Με την υπ’ αρ. Φ.21394/2019/0014593/16-07-2020 
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 02-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΜΕΡΙ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-02-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 
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 
07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΜΕΡΙ (CEMERI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛ (EMIL). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΜΕΡΙ (CEMERI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΖΙΚΟ (VEZIKO).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.21399/2019/0014594/16-07-2020 

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 02-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΜΕΡΙ (πατρώνυμο) ΕΜΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27-08-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 
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 
07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΜΕΡΙ (CEMERI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛ (EMIL). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΜΕΡΙ (CEMERI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΖΙΚΟ (VEZIKO).
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3. Με την υπ’ αρ. Φ.25610/2020/0007145/16-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 31-05-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΥ-
ΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.27695/2020/0007247/16-07-2020 

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 28-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΗΡΑ (επώνυμο) ΓΚΥΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-09-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-06-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΥΣΑΪ (GJYSHAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΥΣΑΪ (GJYSHAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.27835/2020/0007245/16-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 23-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ (επώνυμο) 
ΣΙΝΟΜΑΤΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ, 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 
17-01-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΟΜΑΤΙ (SINOMATI) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΑΝΤ (FLORAND). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΟΜΑΤΙ (SINOMATI) (κύριο όνο-

μα) ΒΟΥΛΑΝΤΙΕ (VULADIE). 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 
Ι

(8)
     Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .  

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.17710/2019/0016529/20-07-2020 
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 26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΕΛΑΡΗΣ (CELARI) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A501017, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 23-04-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.17987/2020/0001616/20-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
(PAPAKOSTANDINO) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον. πατρός 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ (EMILJO OR EMILIO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A500396, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1973 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.21091/2020/0003923/20-07-2020 
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 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) ΑΝΤΡΕΑΣ 
(ANDREA) ον. πατρός ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ (NUREDIN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A501717, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-11-1953 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.24308/2019/0010702/20-07-2020 
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 19-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΤΗ (MITI) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA) 
ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.  A500818, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-09-1984 και κατοικεί 
στον Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.
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5. Με την υπ’ αρ. Φ.26696/2019/0010489/20-07-2020 
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 06-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗΣ (PRIFTI) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(JORGO) ον. πατρός ΣΟΦΟΚΛΗΣ (SOFOKLI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A486592, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-11-1980 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.24931/2020/0001466/20-07-2020 
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 06-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΤΣΗΣ (KUCI) ΘΑΝΑΣΗΣ 
(THANAS) ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.  
A500471, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-12-1966 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.24928/2020/0004789/20-07-2020 
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 06-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΥΤΣΗ (KUCI) ΒΙΟΛΕΤΑ 
(VIOLETA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A500889, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-1971 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.24793/2020/0001514/20-07-2020 
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 22-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΛΟ (MALO) ΕΝΤΟΥΑΡΤ 
(EDUART) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A457144, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-1979 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

9. Με την υπ’ αρ. Φ.25408/2020/0001465/20-07-2020 
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 08-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΘΩΜΑ (THOMA) ΦΛΟΡΕΝΤΣΑ 
(FLORENCA) ον. πατρός ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A501495, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1960 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

10. Με την Φ.24399/2020/0006196/20-07-2020 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 αποδεκτή η 

από 09-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΙΤΟΥ (KITO) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (STAMATINA) ον. 
πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A487851, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-1994 και κατοικεί 
στον Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι 

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.29188/2020/0007042/13-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. 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 18-11-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΟΥΚΑΣ ΠΙΕΡΡΥ 
(όνομα) ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΣΣΑΙΝ (πατρώνυμο) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 
12-05-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
καθώς και την εγγραφή του στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.29391/2020/0006684/13-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. 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 28-01-2020 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΛΑΠΠΑ (όνομα) 
ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2008, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι  

(10)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.26256/2020/0007076/20-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
03-09-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΙΤΖΕ (όνομα) ΣΑΛΟΜΕ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΙ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 
17-12-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8240/19/04-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.26303/2020/0007079/20-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
06-09-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΑ (όνομα) 
ΟΡΓΚΕΣ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΑ-
ΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 980/1/ 
22-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι 

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπ’ αρ. Φ.27732/2020/0007462/20-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α' 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α' 50), γίνεται δεκτό το από 02-04-2019 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΠΑΚΕΤ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (πατρώνυμο) PENE 
ΖΟΖΕΦ ΑΜΕΝΤΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-04-1973, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν. 3284/2004 καθώς και η εγγραφή του στον Δήμο ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

(12)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την υπ’ αρ. Φ.24981/2018/0020772/20-07-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 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 09-02-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΒΑΡ-
ΔΑΝΗ (όνομα) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΛΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, 
που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 01-01-1963, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3284/2004 καθώς 
και η εγγραφή της στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι 

(13)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.11711/2019/0006713/11-05-2020 
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 2/23-01-2019 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 01-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΚΑ Όνομα ΜΟΥΣΑ Όν. πατρός ΤΟΜΟΡ, 
γεν. 01-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 
Ι

(14)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.22853/2020/0004406/10-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 27-03-2019 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΪΜΠΕΚΟΒΑ 
(όνομα) ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2016, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34056 Τεύχος B’ 3350/11.08.2020

(15)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την υπ’ αρ. Φ.23407/2020/0006312/21-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 18-12-2019 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ 
(όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2005, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας από την 1/12/2005, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(16)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.23409/2019/0014784/21-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 18- 12-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΝΑΣΙΔΗ 
(όνομα) ΧΡΥΣΑΝΘΗ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2007, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την 23/2/2007, με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(17)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.16629/2019/0010885/17-06-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου της 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 τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 24-03-2016 αίτημα του γο-
νέα του ανήλικου (επώνυμο) ΚΟΤΙΔΗΣ (όνομα) ΑΡΣΕΝΗ 
(πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 08-06-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του 
ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(18)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.3594/2020/0000799/21-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
ν. 3284/2004 ( Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-07-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΕΪΒΙ (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4753/08-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(19)
       Στην υπ’ αρ. Φ.203384/2019/0004734/25-04-2019 τρο-

ποποιητική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύθηκε στο Β’ 1998, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α) από το εσφαλμένο: "Φ.203384/2019/0004734/",
στο ορθό: Φ.203384/2019/0004734/25-04-2019 και
β) από το εσφαλμένο: "... ως προς το Επώνυμο του αι-

τούντος από "ΣΑΦΝΤΑΡ" σε "ΧΟΥΣΣΕΪΝ" και ως προς το 
Όνομα του αιτούντος από "ΧΟΥΣΣΕΪΝ" σε "ΣΑΦΝΤΑΡ",

στο ορθό: "... ως προς το Επώνυμο του αιτούντος από 
"ΣΑΦΝΤΑΡ" σε "ΧΟΥΣΣΕΪΝ", ως προς το Όνομα του αι-
τούντος από "ΧΟΥΣΣΕΪΝ" σε "ΣΑΦΝΤΑΡ" και ως προς το 
πατρώνυμο από "ΚΑΡΙΜ" σε "ΑΜΠΝΤΟΥΛ". 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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