
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

7 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.5385/2019/0000402/14-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΟΥΡΙΜ (επώνυμο) ΒΕΛΙΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-01-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμ-
φωνα με την υπ΄ αρ. 29115/13-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5350/2018/0004623/14-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2018 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΕΒΙ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
24994/01-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5404/2019/0000501/14-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2019 δήλωση-
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
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στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
25571/06-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5390/2019/0000407/14-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση-αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑ-
ΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-04-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
1369/23-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5388/2019/0000405/14-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση-αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΠΟΥΠΟΥΛΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
26541/16-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3194/2020/0000765/16-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2020 δήλωση-αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΠΕΓΚΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΙΝΤΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο 

ΝΑΟΥΣΑΣ, 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 
30-06-2018, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3773/26-02-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3091/2020/0000008/16-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2019 δήλωση-
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΕΛΚΟ (όνομα) ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 26062/30-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.7090/2019/0002414/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΑΝΤΛΙ (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
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ΡΟΥΣΤΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 31-07-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (KOJDHELAJ) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΣΤΕΜ (RUSTEM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (KOJDHELAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΕΛΑ (MARJELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7089/2019/0002413/15-07-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΡΟΥΣΤΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 31-07-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (KOJDELAJ) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΥΣΤΕΜ (RUSTEM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (KOJDELAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΕΛΑ (MARJELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7088/2019/0002411/15-07-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) σε συνδυ-
ασμό 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 του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤ (επώνυμο) 
ΚΟΪΔΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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 31-07-2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (KOJDHELAJ) (κύριο 

όνομα) ΡΟΥΣΤΕΜ (RUSTEM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΑΪ (KOJDHELAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΕΛΑ (MARJELA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.6669/2019/0002513/24-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2019 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (όνο-
μα) ΑΝΤΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 14-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 
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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2017, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 21503/26-09-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6681/2020/0000839/24-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2019 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΕΡΑΪ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1660/26-02-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6691/2020/0000841/24-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
07-03-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΡΟΤΣΙ (όνομα) ΝΑΛΟ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1766/06-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.6747/2020/0001189/24-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2019 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) ΤΟΦΙΚ (πατρώ-
νυμο) ΑΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/1767/05-03-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.6018/2019/0001306/27-07-2020
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 12-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΠΕ (LIPE) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) 
ον. πατρός ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (POLIKRON), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A476151, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-01-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6456/2019/0002306/27-07-2020
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 16-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΕΛΛΑ (SHELLA) ΠΑΒΛΙ 
(PAVLI) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A615082, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-1969 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7129/2020/0001550/27-07-2020
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 10-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-

νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΕΛΛΑ (SHELLA) ΜΑΡΙΑ 
(MARIA) ον. πατρός ΠΑΒΛΙ (PAVLI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A615083, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2001 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6798/2020/0001594/27-07-2020
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 14-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΤΣΗ (POCI) ΘΑΝΑΣ 
(THANAS) ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A433891, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1980 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.6952/2020/0001587/27-07-2020
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 02-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΜΕΤΑΪ (SHAMETAJ) ΧΕΝΑ 
(HENA) ον. πατρός ΣΑΜΙ (SAMI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A615126, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-1997 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.5716/2020/0001375/27-07-2020
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 05-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΥΣΕΝΙ (HYSENI) ΜΙΡΕΛΑ 
(MIRELA) ον. πατρός ΣΕΧΙΤ (SAHIT), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A615173, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1973 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6502/2020/0001371/27-07-2020
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 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΑΠΟΥΣΙ (RRAPUSHI) ΚΑΤΕ-
ΡΙΝΑ (KATERINA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου 
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του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A615135, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-11-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΜΗΛΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6357/2020/0001369/27-07-2020
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 09-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΤΣΟ (CICO) ΤΕΦΤΑ (TEFTA) 
ον. πατρός ΦΟΝΙ (FONI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A217098, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-04-1976 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6402/2019/0002305/27-07-2020
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 18-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΥΣΑΝ (RUSHAN) ΜΑΡΙΟ 
(MARIO) ον. πατρός ΑΛΤΙΝ (ALTIN), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A476016, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1995 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.6307/2019/0000061/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-09-2018 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΓΚΑΤΣΙ (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ (πατρώνυμο) ΒΕΛΙ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/5726/11-07-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6451/2020/0000001/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2018 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ 
(όνομα) ΟΛΙΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΖΕΝΟΥΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗ-
ΡΑΣ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.3/8902/22-10-2018 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.7084/2020/0001463/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΛΙΑ (όνομα) ΜΠΕΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΝΟΥΤΣΑΡΙ, 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 26-11-2000, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/9188/04-11-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6894/2020/0001543/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-07-2019 δήλωση-
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΛΛΟΓΕΡΗ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικί-
ας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/866/04-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονόματός της από ΚΡΙΣΤΙΝΑ σε ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.6553/2020/0001213/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2018 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΣΑ-
ΜΠΕΪΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1990
και κατοικεί στο Δήμο ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, 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 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 17345/19-11-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6570/2020/0001372/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 24-12-2018 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1988, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2007, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
16807/01-08-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6571/2019/0002368/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-12-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΑΓΙΑ (όνομα) ΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-1996
και κατοικεί στο Δήμο ΜΗΛΟΥ, 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 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

Φ.20.3/51/09-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7029/2020/0001305/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2018 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΖΑΜΕΝΙ (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕ-
ΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1986
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 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 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/9474/01-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.6306/2019/0002234/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 04-09-2018 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΜΙ (όνομα) ΙΝΤΡΙΤ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/5757/11-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6358/2019/0002344/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
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«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2018 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΡΑΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, 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 30-06-2015, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/71/31-01-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6979/2020/0001473/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2019 δήλωση-
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) 
ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2015, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.3/7036/11-09-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6558/2020/0001210/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2018 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/10013/15-11-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(11)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.7085/2019/0002407/27-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
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) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΡΙΣΚΟ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2013, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 20-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΣΚΟ (RISHKO) (κύριο όνομα) 

ΙΒΑΝ (IVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΛ (KOVAL) (κύριο όνομα) 

ΟΞΑΝΑ (OKSANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7087/2019/0002410/27-07-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΜΑΝ (επώνυμο) ΡΙΣΚΟ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2013, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 20-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΣΚΟ (RISHKO) (κύριο όνομα) 

ΙΒΑΝ (IVAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΛ (KOVAL) (κύριο όνομα) 

ΟΞΑΝΑ (OKSANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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