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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1.- Με την υπ’ αρ. Φ.210621/2020/0006564/21-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 17-10-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΠΕ Όνομα ΡΟΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΔΟΣΗ, 
γεν. 17-7-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.216878/2020/0006791/21-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 21-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΦΩΚΑΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 29-7-1954 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.218030/2020/0005667/21-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 11-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΑΚΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΧΡΙΣ-
ΤΑΚΗΣ, γεν. 23-5-1983 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.210850/2019/0008943/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 6-11-2017 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή 
η από 6-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΜΙΛΟ Όνομα ΓΚΡΕΤΑ Όν. πατρός 
ΜΙΛΟ, γεν. 11-1-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την υπ’ αρ. Φ.216801/2020/0006406/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 22-3-2019 έκθε-
ση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣ-
ΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 21-3-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ Όν. πατρός 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, γεν. 13-12-1998 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την υπ’ αρ. Φ.217642/2020/0006830/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 21-6-2019 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 21-6-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΡΜΑΝΤΖΗ Όνομα ΗΒΗ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 1-9-1954 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την υπ’ αρ. Φ.217887/2020/0006899/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 5-9-2019 έκθεση 
του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ, 
γίνεται δεκτή η από 5-9-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΘΕΡΙΝΟΣ ΝΕΤΟ Όνομα ΚΥΡΙΑΚΟΣ Όν. πα-
τρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 26-3-1953 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1.- Με την υπ’ αρ. Φ.83086/2020/0006636/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 39/15-9-2017
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-3-2015
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΤΟΒΣΚΑ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ ΝΤΑΡΙΑ Όν. πα-
τρός ΖΙΒΟΡΑΝΤ, γεν. 19-10-1978 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.213318/2020/0006694/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 9/30-3-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Το-
μέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-1-
2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΟ Όνομα ΜΟΥΚΑΪΤ Όν. πατρός ΜΑΛΙΚ, 
γεν. 11-9-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.217496/2020/0006585/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 1/31-1-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννή-

σου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 27-
1-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΗ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΧΑΡΟΥΝ, 
γεν. 16-9-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.214355/2020/0006558/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 20/
23-5-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 7-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΙΓΚΟΣΙΝΑ Όνομα ΑΛΕΝΑ 
Όν. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 29-1-1987 στην ΡΩΣΙΑ, 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.206829/2020/0006470/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 8/2-2-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 9-1-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΛΕ Όνομα ΜΑΡΙ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ Όν. πα-
τρός ΑΝΤΡΕ, γεν. 15-9-1944 στις ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.213350/2020/0006459/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 32/3-7-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 18-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΙΜΟΦΤΙ Όνομα ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙΟΥ, γεν. 24-2-1983 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.214349/2020/0006446/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 42/20-9-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 8-1-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΑΛΓΚΑΕΡ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΒΙΛ-
ΓΚΕΛΜ, γεν. 16-9-1984 στην 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.215134/2020/0005106/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 35/12-9-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Το-
μέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 8-3-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός 
ΜΥΡΤΕΖΑΝ, γεν. 4-12-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.215742/2020/0005131/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 39/
26-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 17-3-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΛΙΟΥ Όνομα ΚΕΜΑΛ Όν. πατρός ΤΖΕΒ-
ΝΤΕΤ, γεν. 16-7-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.216580/2020/0005115/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 38/
21-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 24-3-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΣΤΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΡΕΦΑΤ, γεν. 
28-3-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.216827/2020/0005121/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 37/
19-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 24-3-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΡΑ Όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός ΦΙΛΕ, 
γεν. 5-5-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την υπ’ αρ. Φ.56799/2020/0006454/14-7-2020 
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 15-4-1997 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΛΛ Όνομα ΣΥΝΘΙΑ ΜΑΡΙ Όν. πατρός 
ΠΑΥΛΟΣ ΡΟΤΖΕΡ, γεν. 17-3-1968 στην ΙΑΠΩΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την υπ’ αρ. Φ.211508/2020/0006119/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 51/8-12-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Το-
μέα και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 4-3-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΤΣΙ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΣΑΜΠΡΙ, 
γεν. 3-8-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την υπ’ αρ. Φ.216299/2020/0006114/14-7-2020 
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. 1/15-1-2020 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 14-12-2009 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΛΝΙΚΟΒ Όνομα ΟΛΕΓΚ Όν. πατρός ΣΕΡ-
ΓΚΙ, γεν. 3-5-1988 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1.- Με την υπ’ αρ.  Φ.4366/2020/0000279/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 5/12-9-2019 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 15-10-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΕΡΟ Όνομα ΦΛΟΡΕΝΑ Όν. πατρός ΒΑΛΤΕΡ, 
γεν. 23-7-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2698/2020/0001479/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 5/12-9-2019 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 30-10-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΪ Όνομα ΦΕΤΙ Όν. πατρός ΜΟΥΣΤΑΦΑ, 
γεν. 10-4-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.2776/2020/0000224/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 14/26-2-2020 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 16-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ Όνομα ΣΕΡΓΚΕΪ Όν. πατρός ΑΝΑ-
ΤΟΛΙ, γεν. 1-6-1960 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.2703/2019/0003557/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 5/12-9-2019 
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 3-11-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΪ Όνομα ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ Όν. πατρός ΜΟΥΣ-
ΤΑΦΑ, γεν. 10-6-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την υπ’ αρ. Φ.2617/2019/0003552/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 9/23-10-2019 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 6-10-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
29-9-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2571/2020/0000123/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα 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. 19/15-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 27-7-2015 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΜΖΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΑΝΤΜΙΡ Όν. πατρός 
ΧΑΣΑΝ, γεν. 15-4-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.2587/2019/0003546/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 5/12-9-2019 
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 4-9-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΓΚΡΑ Όνομα ΑΜΡΙΚ ΣΙΝΓΚ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΜΑΪΛ, γεν. 22-6-1967 στην ΙΝΔΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.1783/2020/0001471/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 5/12-9-2019 
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 6-3-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΣΤΟ Όνομα ΚΟΤΣΟ Όν. πατρός ΘΟΝΤΟΡ, 
γεν. 31-10-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’αρ. Φ.216/2020/0001469/14-7-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 5/12-9-2019 
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 12-4-2012 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΑΪ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΪΡΑΜ, γεν. 25-4-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την υπ’αρ. Φ.2465/2020/0000109/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 19/15-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 25-11-2014 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΧΟ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΤΡΑ-
ΓΚΟΣ, γεν. 7-7-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(7)
     Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1.- Με την υπ’αρ. Φ.215058/2020/0004713/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 2-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός 
ΠΑΝΙΚΟΣ, γεν. 9-1-1974 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.69042/2020/0006557/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 29-1-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πα-
τρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 20-3-1959 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.216309/2020/0006614/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 20-2-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ Όν. πατρός ΜΙ-
ΧΑΛΗΣ, γεν. 9-10-1987 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’αρ. Φ.218557/2020/0002877/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 28-8-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗ Όνομα ΖΩΗ Όν. πα-
τρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 23-3-1958 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την υπ’αρ. Φ.208830/2019/0006690/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 2-6-2017 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, 
γίνεται δεκτή η από 2-6-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΪΟΝΣΤΖΑΣΤΟΥΣ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΕΛ-
ΣΗ Όν. πατρός ΑΛΛΑΝ ΣΤΕΪΤΟΝ, γεν. 30-6-1990 στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την υπ’ αρ. Φ.208833/2019/0006691/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 26-5-2017 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, 
γίνεται δεκτή η από 26-5-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΪΟΝΣΤΖΑΣΤΟΥΣ Όνομα ΓΚΡΑΝΤ ΑΛΛΑΝ 
Όν. πατρός ΑΛΛΑΝ ΣΤΕΪΤΟΝ, γεν. 5-3-1992 στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

7.- Με την υπ’ αρ. Φ.208834/2018/0026631/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 12-6-2017 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, 
γίνεται δεκτή η από 12-6-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΪΟΝΣ-ΤΖΑΣΤΟΥΣ Όνομα ΜΠΡΟΥΚ ΑΝΤΡΙΑ 
ΑΡΕΝΑΛ Όν. πατρός ΑΛΛΑΝ ΣΤΕΪΤΟΝ, γεν. 10-1-1995 στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την υπ’ αρ. Φ.218232/2020/0006388/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 8-11-2019 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΝΕΑ ΥΌΡΚΗ, γί-
νεται δεκτή η από 8-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ Όνομα ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΕΙΛΟΡ Όν. 
πατρός ΤΖΟΡΤΖ ΕΝΤΓΟΥΙΝ, γεν. 26-9-1942 στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9.- Με την υπ’ αρ. Φ.218986/2020/0005996/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 25-9-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Όνομα ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ Όν. πα-
τρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 2-10-1947 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10.- Με την υπ’ αρ. Φ.93048/2020/0006545/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 11-7-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΙΑΝΩΤΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΚΥ-
ΠΡΙΑΝΟΣ, γεν. 13-12-1964 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11.- Με την υπ’ αρ. Φ.218602/2020/0003246/14-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα 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 25-6-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΦΑΝΗ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 11-8-1978 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12.- Με την υπ’ αρ. Φ.218673/2020/0003740/14-7-2020 
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, γίνεται δεκτή η από 3-9-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΛΦΟΡΝΤ Όνομα ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΕΤ 
Όν. πατρός ΣΤΑΝΛΕΥ ΧΕΝΡΥ, γεν. 2-8-1961 στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα-
γένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  1.- Με την υπ’ αρ. Φ.2474/2020/0000518/8-7-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 12/25-6-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 25-4-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΜΠΑ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός 
ΧΑΤΖΙ, γεν. 12-10-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(9)
     Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.216276/2020/0006646/21-7-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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. 1/15-1-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ 
γίνεται δεκτή η από 27-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΓΚΕΝΤΙ Όνομα ΜΑΜΠΕΛ ΟΓΚΟΤΣΟΥΚΓΟΥ 
Όν. πατρός ΑΛΕΞ, γεν. 14-5-1984 στην ΝΙΓΗΡΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(10)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1.- Με την υπ’ αρ. Φ.10782/2020/0001386/23-7-2020 
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 7-7-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΑΓΓΟΛΙ (πατρώνυμο) 
ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-4-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-6-2020 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. Φ.43/4329/24-6-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.10783/2020/0001387/23-7-2020 
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 7-7-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΤΖΙΑ 
(πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 30-6-2020 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.43/4343/24-6-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3.- Με την υπ’αρ. Φ.10716/2020/0000233/23-7-2020 
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 
10-12-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΛΟΤΑΪ (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 3-6-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση 
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του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2723/21-11-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.10769/2020/0001419/23-7-2020 
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 
16-6-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΡΔΑ (όνομα) 
ΕΡΡΙΚΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΜΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 3-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.43/11430/22-11-2019
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την υπ’αρ. Φ.5309/2020/0001337/10-7-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΒΙΡ ΤΣΟΥΜΠΕΡ 
(επώνυμο) ΛΑΛ (πατρώνυμο) ΡΕΣΑΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-2-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 16-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL) (κύριο όνομα) ΡΕΣΑΜ 

(RESHAM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΣΑΤΝΑΜ (SATNAM).

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.5289/2020/0001231/10-7-2020 
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 16-12-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2006, και κατοικεί στο 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 8-1-2005 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (BUJKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (BUJKU) (κύριο όνο-

μα) ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(12)

     Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΠΑΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟΣ (PACO 

KRISTOS).

  Με την υπ’ αρ. Φ.4303/2020/0001081/10-7-2020 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου 
Εσωτερικών ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ν. 2690/1999, η υπ’ αρ. Φ.4303/2018/0004431/9-11-2018 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5383), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) του ομογενούς PACO 
(ΠΑΤΣΟ) KRISTOS (ΧΡΗΣΤΟΣ) του KASTRIOT (ΚΑΣΤΡΙΟΤ) 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-8-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, , επειδή δεν πληροί τις προϋπο-
θέσεις που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν.3838/2010. 

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την υπ’ αρ. Φ.5368/2020/0000543/23-6-2020 
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 17-2-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-8-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
1-7-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (TARAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΪ (TARAJ) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA).
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.5262/2020/0001279/10-7-2020 

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 18-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΕΜΙΝΑ (επώνυμο) 
ΑΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 5-9-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 
1-4-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

μα) ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (SIDORELA).
3.- Με την υπ’ αρ. Φ.4413/2020/0001262/10-7-2020 

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 8-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) ΛΑΡΗ 
(πατρώνυμο) ΟΛΓΚΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 8-8-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
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 
26-1-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΡΗ (LARI) (κύριο όνομα) ΟΛ-

ΓΚΕΡΤ (OLGERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΡΗ (LARI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΤ-

ΝΙΛΝΤΑ (JOTNILDA).
4.- Με την υπ’ αρ.  Φ.4412/2020/0001242/10-7-2020 

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 8-5-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΛΑΡΗ (πατρώνυμο) ΟΛΓΚΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 18-02- 2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-1-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΡΗ (LARI) (κύριο όνομα) ΟΛ-

ΓΚΕΡΤ (OLGERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΡΗ (LARI) (κύριο όνομα) ΓΙΟΤ-

ΝΙΛΝΤΑ (JOTNILDA).
5.- Με την υπ’ αρ. Φ.5374/2020/0000663/23-6-2020 

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 25-2-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΛΑ-
ΖΑΪ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-1-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-
10-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (LAZAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΟΡ (ELINOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (LAZAJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΙΝΑ (ALBINA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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