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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.216589/2020/0006647/ 
21-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 37/19-09-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανα-
τολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-03-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΝΤΕΝΤΑΪ, όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ, όν. πατρός 
ΠΙΕΤΕΡ, γεν. 20-06-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.20735/2020/0007407/
23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΡΙΝΙ (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣ-
ΤΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2008 και 
κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-03-2006 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΠΑΡΔΙ (GURABARDHI) 

(κύριο όνομα) ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΜΠΑΡΔΙ (GURABARDHI) 

(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21382/2017/0008139/

23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/
2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας» (Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΖΥΛΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΗ, 
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που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2003 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-07-2001 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΛΑ (ZYLA) (κύριο όνομα) ΧΑΡΗ 

(HARI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΛΑ (ZYLA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.23988/2020/0007643/

23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2017 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΝΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 21-03-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCKA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA) .

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

 Ι 

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.12486/2019/0014976/
14-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
08-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΟ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΕΡΑΦΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-11-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥ-
ΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-

χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2007 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20939/14-12-2015
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.14073/2019/0014968/
14-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-10-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ (όνομα) ΘΩΜΑΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1995 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24017 (π.ε.)/
 14-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.14747/2020/0001941/
14-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2016 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΑΛΙΟΥ (όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-1995 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5129/16-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.11988/2019/0014364/
10-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΟΤΣΙ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ-
ΚΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1995 και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 26674/ 20-10-2011 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.13743/2020/0000767/
22-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-08-2016 δήλωση 
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (όνομα) ΕΝΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23997 
(π.ε)/13-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.13249/2019/0014974/14-07-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσε-
ως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΕΧΑΝΑΪ (όνομα) ΕΚΛΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-1997 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 22511/ 23-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.13482/2020/0006154/
23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
15-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΚΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-08-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3490/43/08-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.13616/2020/0005637/
23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 01-08-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΖΙΖΑΪ (όνομα) ΑΛΝΤΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-1994 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία 24570 (π.ε.)/18-07-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.13226/2020/0004191/
23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
16-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΔΙΜΑΪ (όνομα) ΜΟΝΙΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-06-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥ-
ΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2014, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 22673 (π.ε.)/
01-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.13882/2020/0004724/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με  
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΘΩΜΑ (όνομα) ΣΤΙΒΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-1998 και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα 
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με την υπ’ αρ. 1254/19-08-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.13408/2020/0006146/
23-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1996 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 23629 
(π.ε.)/ 24-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2326/2020/0000750/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2020 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΥΣ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΖ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5656/30-06-2020, 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2329/2020/0000766/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται αποδεκτή η από 08-07-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝ (επώ-
νυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 

λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6486/02-07-2020, 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2330/2020/0000768/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2020 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤ 
(επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-10-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6673/03-07-2020, 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2331/2020/0000769/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2020 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΜΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΕΩΡΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 16647/06-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.  

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   

 Ι 

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.4172/2019/0001005/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΛΑΜΙ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην 
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ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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. 5372/09-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4329/2019/0001888/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-10-2019 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΝΕΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11496/19-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4344/2019/0002007/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2019 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ 
(επώνυμο) ΠΑΓΙΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟ-
ΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13813/14-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4383/2019/0002182/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται αποδεκτή η από 12-11-2019 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΡΙΚ (επώνυ-
μο) ΠΟΥΠΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟ-
ΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15095/01-11-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4398/2019/0002219/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΙΚΑ (επώ-
νυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14646/29-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ 

 Ι 

   (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

 1.  Με την υπό στοιχεία Φ.4278/2019/0001647/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/
2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας» (Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 02-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2009 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΚΑ (BRAMKA) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΜΚΑ (BRAMKA) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4416/2019/0002316/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), , γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΡΡΕΖΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
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μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΡΕΖΝΤΑ (RREZHDA) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΡΕΖΝΤΑ (RREZHDA) (κύριο όνο-

μα) ΒΛΕΡΑΝΑ (VLERANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4410/2019/0002306/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2009 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-08-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΣΟΦΙΕ 

(SOFIE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4409/2019/0002305/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2006 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 03-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΣΟ-

ΦΙΕ (SOFIE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.4417/2019/0002319/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2019 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΛΟΣΗ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεν-

νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΣΗ (LOSHI) (κύριο όνομα) ΑΟΥ-

ΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΣΗ (LOSHI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.4391/2019/0002212/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΟΕΛΙ (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 01-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ (BOCI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΝΕ (EMINE).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.4352/2019/0002052/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2019 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΛΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΓΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2013 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 29-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΡΑΪ (LARAJ) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ-

ΓΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΡΑΪ (LARAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑ (SILVA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.4345/2019/0002008/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/
2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
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γένειας» (Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ (επώνυμο) ΠΑΓΙΟ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2006 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΟ (PAJO) (κύριο όνομα) ΜΠΕ-

ΝΑΡ (BENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΛΕΝΑ (MARLENA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.2507/2016/0002207/

21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217),  γίνεται αποδεκτή η από 17-06-2016 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2002 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΑΪ (ISMAILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΑΪ (ISMAILAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA) .

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ 

 Ι 

   (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.4194/2020/0001097/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2019 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ 
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-

νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8202/19-06-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4258/2020/0001035/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-08-2019 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΟΠΙΝΤΣΙΟΥΚ (όνομα) ΜΑΡΙΑ- ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΕ ΜΙΧΑΪ, που γεννήθηκε στην 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 27-08-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟ-
ΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1269/19-02-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4427/2020/0000900/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-12-2019 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΛΑΝ-
ΓΚΟΖΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15239/11-11-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4388/2020/0000896/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2019 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8518/01-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35580 Τεύχος B’ 3507/25.08.2020

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4346/2020/0000894/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-10-2019 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΟΥΠΟΥΡΗ (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 10043/14-09-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.4411/2020/0000939/
21-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚ-
ΜΠΑΣΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-2001 και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10548/23-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.  

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ 

 Ι 

   (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1894/2020/0000762/21-7-2020
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
30-04-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΑΚΟΡΑΦΑ (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 10-08-
2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νο-
μική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   
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