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Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1.- Με την υπό στοιχεία Φ.215232/2020/0005972/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 18-05-2018 αίτηση
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΑ,
γεν. 18-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2.- Με την υπό στοιχεία Φ.133320/2020/0006790/
21-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
όπως ισχύουν και μετά την από 07-12-2015 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στο ΡΙΟ ΙΑΝΕΙΡΟ, γίνεται δεκτή η
από 14-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΑΡΣΑΚΛΗ Όνομα ΚΥΡΙΑ ΖΟΥΛΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. 13-01-1980 στην
ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3.- Με την υπό στοιχεία Φ.215640/2020/0005280/
21-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 19-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΙΝΤΙΡΙΔΗΣ Όνομα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Όν. πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 22-06-1932 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4.- Με την υπό στοιχεία Φ.94674/2020/0004646/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 11-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΝΑΣ Όν. πατρός
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ΙΑΚΩΒΟΣ, γεν. 05-07-1979 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5.- Με την υπό στοιχεία Φ.106185/2020/0005370/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (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, γίνεται δεκτή η από 01-02-2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΜΙΡΟΡΕΝ Όνομα ΑΪΤΣΑ ΕΝΤΑ Όν. πατρός
ΡΟΥΧΙ, γεν. 01-04-1978 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6.- Με την υπό στοιχεία Φ.175084/2020/0004886/
23-07-2020 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 Ελληνικής Ιθαγένειας, το ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται δεκτή η
από 31-07-2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΗΤΟΣ Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 04-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.
Α495581,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.3577/2020/0000278/
04-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κωδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
10-03-2020 αίτημα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την
27-06-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
I

(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1.- Με την υπό στοιχεία Φ.3449/2020/0000834/
20-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κωδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
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γίνεται δεκτό το από 29-11-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΣΑΜ ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την
24-10-1997, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.
2.- Με την υπό στοιχεία Φ.3450/2020/0000837/
20-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κωδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
29-11-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΧΑΡΡΙΣΟΝ ΠΩΛ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 24-06-1995, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
I

(4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.1041/2020/0000163/
21-07-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κωδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
17-02-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΡΤΕΣΗ (όνομα) ΚΕΗ
ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ (πατρώνυμο) ΜΑΞΟΥΕΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 17-10-1947, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
4 του ν.δ. 3370/1955.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.46266/2020/0008801/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΑ (πατρώνυμο) ΙΜΙΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο
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ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 30-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΑ (MUJA) (κύριο όνομα)
ΙΜΙΡΓΙΑΝ (IMIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΑ (MUJA) (κύριο όνομα)
ΑΪΝΤΑ (AIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.42647/2020/0008884/
30-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2017 δήλωση-αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα)
ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.42646/2020/0008803/
30-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2017 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ
(επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 03-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα)
ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑ (BRAKA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.47121/2020/0008147/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-05-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) ΜΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 11-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6540/7/02-05-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.39976/2020/0006816/
20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 07-09-2016 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΝΤΙ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 24-02-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΝΟΥΡΙΓΕ (NURIJE).

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

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.47964/2018/0015366/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-07-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο)
ΑΜΠΝΤΕΛΜΑΛΑΚ (πατρώνυμο) ΑΣΡΑΦ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 04-03-2003, και κατοικεί στο
Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10339/10/
06-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.46204/2020/0005399/
17-07-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ
(όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1000/26/03-022017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46234/2020/0005367/
17-07-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2018 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΛΟ
(όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-1991, και κατοικεί στο
Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
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ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 1860/10/07-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.47544/2020/0006447/
16-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΠΕΪΚΟΛΛΙ (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’
αρ. 16280/26/30-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.42936/2020/0007402/
24-07-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΣΗ
(όνομα) ΒΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
3670/20/14-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.43973/2020/0007839/
24-07-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 19-07-2017 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΓΓΕΛΗ
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΣΕΦΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
4180/50/27-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.46404/2020/0003147/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΛΛΑ (όνομα) ΣΕΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1360/5/29-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.46862/2020/0003411/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 23-04-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4530/11/23-03-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.46417/2020/0003160/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΕΒΑΖΙ
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1983, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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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 30-06-2003
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2620/16/20-02-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.46420/2020/0003164/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΤΣΗ (όνομα) ΟΡΓΚΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΟΥΓΚΟΥΣΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-06-1986, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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
30-06-2006 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11460/4/20-10-2010
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.46861/2020/0003352/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται
αποδεκτή η από 23-04-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΦΕΡΙΝΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4530/3/23-032018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(11)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.44196/2019/0004745/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)
γίνεται αποδεκτή η από 22-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
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ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΡΑΡΑDHOPULLI) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JORGO) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α557066, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-09-1968 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.49614/2020/0002463/
17-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΥΜΠΑΤΗ (RUBATI) ΣΟΚΟΛ (SOKOL) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΑΚ (VASILLAK), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπ’ αρ. Α484594, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
27-08-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.49615/2019/0017749/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)
γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΙΟΣ (ΡΑCΟ)
ΑΝΔΡΕΑΣ (ANDREA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπ’ αρ. Α370647, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-09-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.49067/2020/0005920/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)
γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΛΩΡΟΣ (FLORO)
ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπ’ αρ. A391945, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-08-1970 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.
5.- Με την υπό στοιχεία Φ.49681/2020/0007045/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)
γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΕΧΟΥ (SHEHU)
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπ’ αρ. A493471, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-08-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.
6.- Με την υπό στοιχεία Φ.49963/2019/0005993/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)
γίνεται αποδεκτή η από 10-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΡΙΟ (NDRIO)
ΑΛΒΙ (ALVI) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.
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A372655, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1993
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.
7.- Με την υπό στοιχεία Φ.49902/2020/0006049/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΛΙΚΙΑΡΗ (MALIQARI)
ΤΖΕΝΗ (XHENI) ον. πατρός ΗΛΟ (ILO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ.
A494916, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1991
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.
8.- Με την υπό στοιχεία Φ.50091/2019/0008077/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 08-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ
(DERVISHI) ΕΡΤΥΓΚΕΝ (ERTYGEN) ον. πατρός ΛΕΟΝΑΡΝΤ
(LEONARD), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A552096, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1989 και κατοικεί στο Δήμο
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.46200/2020/0005403/
23-07-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΟ
(όνομα) ΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-01-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 18590/2/30-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου της από ΝΙΚΟΛΟ σε ΝΙΚΟΛΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Τεύχος B’ 3729/07.09.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.47161/2020/0003417/
24-07-2020 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
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΛΝΙΤΣΟΥΚ
(όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΛΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 07-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6160/28/23-04-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.47225/2020/0003421/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2018 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗΣ
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 2780/25/26-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.47269/2020/0003427/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 04-06-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΤΟΒΤΣΕΒΑ (όνομα) ΣΒΕΤΛΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, που
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 26-07-1992, και κατοικεί στο
Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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
30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3770/81/12-04-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την υπ’ αρ. Φ.47288/2020/0005939/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 04-06-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟΒΙ
(όνομα) ΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2006
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6930/21/09-05-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπ’ αρ. Φ.47276/2020/0003350/24-07-2020
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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 04-06-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΜΠΟ (όνομα) ΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 27-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 3006-2010 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19140/37/15-12-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπ’ αρ. Φ.47271/2020/0003429/24-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η
από 04-06-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΩΔΑΡΑΪ (όνομα) ΑΡΤΕΝΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 3006-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6160/7/23-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
7. Με την υπ’ αρ. Φ.47280/2020/0003348/
24-07-2020 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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 04-06-2018 δήλωση-αίτηση της
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΜΝΑ
(όνομα) ΙΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΪΛΟ, που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 29-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7270/17/15-05-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.2850/2020/0000193/
28-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή
η από 03-02-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΟΕΝΤΑ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/649/27-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.2863/2020/0000269/
28-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΡΓΚΕΣ (επώνυμο)
ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/742/27-01-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2864/2020/0000270/
28-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο)
ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/744/27-01-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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