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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    (1)
 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.4166/2020/0000307/24-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως 
ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 17/05-12-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης γίνεται δεκτή η από 07-12-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΑΝ ΛΙΕΡ, Όνομα ΜΠΙΡΓΚΙΤ ΜΑΡΙΑ, Όν. πα-
τρός ΓΙΟΖΕΦ ΜΑΡΙΝΟΥΣ, γεν. 22-09-1964 στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4101/2019/0001221/24-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως 
ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 15/12-11-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 13-10-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΡΖΟΓΙΑΝΤΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ, Όνομα ΕΜΜΑ 
Όν. πατρός ΓΚΑΡΙΚ, γεν. 27-10-1978 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.14864/2016/0021388/20-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ, (επώνυμο) 
ΤΟΡΡΑ, (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλά-
δα την 25-06-2008 και κατοικεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 477/03-11-2016 βεβαίω-
ση (59ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης), ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2004 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (TORRA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (TORRA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.14865/2016/0021389/20-08-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 15-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ, (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ, 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
23-05-2010, και κατοικεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για 
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 478/03-11-2016 βεβαίω-
ση (59ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης), ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (TORRA), (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (TORRA), (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.14682/2016/0020626/20-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 

η από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ, (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΚΙΣ-
ΒΙΛΙ, (πατρώνυμο) ΜΕΡΑΜΠ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα 
την 23-08-2005, και κατοικεί στον Δήμο Θερμαϊκού, για 
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 647/21-10-2016 βεβαίω-
ση (1ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας), η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 17-09-2001 και η μητέρα της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΚΙΣΒΙΛΙ (BERIKISHVILI), (κύριο όνο-

μα) ΜΕΡΑΜΠ (MERAB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΛΟΓΑΣΒΙΛΙ (SOLOGASHVILI), (κύριο 

όνομα) ΜΕΝΤΕΑ (MEDEA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.14681/2018/0012687/20-08-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΚΙΣΒΙΛΙ 
(πατρώνυμο) ΜΕΡΑΜΠ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
18-06-2003, και κατοικεί στον Δήμο Θερμαϊκού, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως 
προκύπτει από την υπ΄ αρ. 648/21-10-2016 βεβαίωση (1ο 
Δημοτικό Σχολείο Περαίας) και την υπ΄ αρ. 647/20-10-2016 
βεβαίωση σπουδών (1ο Γυμνάσιο Περαίας), η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-09-2001 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΚΙΣΒΙΛΙ (BERIKISHVILI), (κύ-

ριο όνομα) ΜΕΡΑΜΠ (MERAB).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΛΟΓΑΣΒΙΛΙ (SOLOGASHVILI), 

(κύριο όνομα) ΜΕΝΤΕΑ (MEDEA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.15062/2017/0000152/20-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 05-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ, (επώνυμο) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38401Τεύχος B’ 3752/07.09.2020

ΡΑΝΤΖΑ, (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα την 30-10-2003, και κατοικεί στον Δήμο Θέρμης, 
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 246/30-09-2015 βεβαί-
ωση (Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης) και 
την υπ΄ αρ. 1065/11-12-2015 βεβαίωση σπουδών (Γυμνά-
σιο Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης) και την υπ΄ αρ. 910/
23-12-2016 βεβαίωση σπουδών (Γυμνάσιο Νέων Επιβα-
τών Θεσσαλονίκης), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-12-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA), (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA), (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15075/2017/0000183/20-08-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 05-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΑΝ ΡΟΝ, (επώνυ-
μο) ΚΟΡΤΕΖ, (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤΟ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 21-10-2004, και κατοικεί στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο,όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 
133/15-06-2016 βεβαίωση (51ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ-
σαλονίκης) και την υπ΄ αρ. 1025/17-10-2016 βεβαίωση 
σπουδών (26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης), η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-02-2003 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΤΕΖ (CORTEZ), (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤΟ (ROLANDO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΧΑΤΙ (CALAHATI), (κύριο 

όνομα) ΤΖΕΛΙ (GELLIE).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ιθαγένειας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

τον χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

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

 Με την υπό στοιχεία Φ.1774/2020/0000087/14-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η από 
19-12-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΡΑ (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (πατρώ-
νυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-
05-2000, και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 598/28-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(6)
        Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.3209/2018/0001750/19-08-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 
20-08-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΚΥΡΑΝΑΚΗ, (όνομα) 
ΜΑΡΑ ΤΖΑΣΜΙΝ ΡΟΥΜΠΥ, (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 12-03-2000, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3210/2018/0001939/19-08-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Υπουργείου ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΩΝ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 
17-08-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ, (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΕΡΕΝΣ, (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 03-02-2002, για την από-
κτηση ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3094/2018/0002481/19-08-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Υπουργείου ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΩΝ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 
16-02-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΣΙΡΟ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
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στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 11-12-2017, για την απόκτηση ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρ-

θρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.41983/2019/0010868/31-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 09-02-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ, (επώνυμο) 
ΜΑΝΑΡΙ, (πατρώνυμο) ΡΕΤΖΕΠ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 21-03-2002, και κατοικεί στον Δήμο Γαλα-
τσίου, για την απόκτηση 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 22-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (MANARI), (κύριο όνομα) 

ΡΕΤΖΕΠ (REXHEP).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΡΙ (MANARI), (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.44112/2020/0005760/31-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 31-07-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 13-05-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
Μάνδρας - Ειδυλλίας, για την απόκτηση ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 17-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ (SULANJAKU), (κύ-

ριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΙ (MOLI), (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.46450/2020/0004104/31-07-

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), γί-
νεται δεκτή η από 14-03-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ, (επώ-
νυμο) ΓΙΟΒΑΝΗ, (πατρώνυμο) ΘΟΔΩΡΗ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 25-08-2007, και κατοικεί στον Δήμο 
Μεγαρέαων, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΒΑΝΗ (JOVANI), (κύριο όνομα) 

ΘΟΔΩΡΗ (THEODHORI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΒΑΝΗ (JOVANI), (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.46452/2020/0008220/31-07-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 14-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 24-12-2011, και κατοικεί στον Δήμο 
Μεγαρέων, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 29-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ (TURHANAJ), (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ (TURHANAJ), (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.47077/2020/0007695/31-07-2020

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), γί-
νεται δεκτή η από 16-05-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΕΝΤΑ, 
(επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ, (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα την 04-10-2008, και κατοικεί στον Δήμο 
Πετρουπόλεως, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO), (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO), (κύριο όνο-
μα) ΦΑΤΙΟΝΑ (FATJONA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρ-

θρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.46094/2020/0007694/31-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
14-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΟΛΝΤΑ, (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΠΕΠΑ, 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-07-2001, και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 400/9/12-01-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.46097/2020/0007790/31-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
14-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΡΙΝΤΒΑΝ, (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ, (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-04-2001, και κατοικεί στον Δήμο Πετρουπόλεως, για 
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την υπ΄ αρ. 16280/14/26-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.42784/2019/0008898/31-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 δε-
κτή η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΝΤΟΣ, (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, (πατρώνυμο) ΑΝΤΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1986, και κατοικεί στον Δήμο 
Βύρωνος, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 8660/56/16-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.45721/2019/0017937/31-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή η από 
21-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (όνο-
μα) ΤΖΕΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1997, και κατοικεί στον Δήμο Με-
γαρέων, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 10083/22-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.47655/2020/0008678/29-07-
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 δεκτή η από 04-07-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ, 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ, (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1992, και κατοικεί στον Δήμο 
Ασπρόπυργου, για την απόκτηση 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4450/25/23-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.47656/2020/0008681/29-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 δε-
κτή η από 04-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ, (όνομα) 
ΕΥΑΝΓΚΛΙΝΑ, (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε 
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-01-1986, και κατοικεί στον Δήμο 
Περιστερίου, για την απόκτηση 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 10010/42/05-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3204/2020/0000806/06-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
16-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ, (επώνυμο) ΜΟΥΡΙΖΙ, 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο Βέροιας, για την από-
κτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 10934/06-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.8647/2020/0001694/14-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΕΟ, (επώνυμο) 
ΜΑΡΓΚΙΝΙ, (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα την 22-08-2013 και κατοικεί στον Δήμο Ηρακλεί-

ου, για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΙΝΙ, (MARGJINI) (κύριο όνο-

μα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΓΚΙΝΙ (MARGJINI), (κύριο 

όνομα) ΕΒΑ (EVA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8692/2020/0002423/14-08-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 20-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΩΗ (επώνυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
25-09-2013, και κατοικεί στον Δήμο Μαλεβιζίου, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-12-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ (KIKIJA), (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΚΙΓΙΑ (KIKIJA), (κύριο όνομα) 

ΜΙΛΕΝΑ (MILENA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικη.

  Με την υπό στοιχεία Φ.7754/2019/0003535/14-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δεκτή 
η από 26-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΝΓΚΙΖ (όνομα) ΕΣΡΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ 
την 05-07-1997, και κατοικεί στον Δήμο Ηρακλείου, για 
την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 17990/25/29-11-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής .

 Με την υπό στοιχεία Φ.9377/2020/0000546/21-08-2020 
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 
δεκτή η από 06-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI), ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ 
(KLEMENTINA), ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ΄αρ. A490777, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-09-1989 και κατοικεί στον Δήμο Ρόδου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.9493/2020/0001252/ 
19-08-2020 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 δε-
κτή η από 28-05-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΡΝΤΙΑΝ, (επώνυμο) 
ΓΙΑΧΟΥΠΙ, (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα την 07-04-2003, και κατοικεί στον Δήμο Ρόδου, 
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2173/19-03-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9390/2020/0000455/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 

11-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΣ, (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ, (πατρώνυμο) 
ΝΤΕΝΙΣ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 29-07-2003, 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 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. 
20734/28-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9468/2020/0000945/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
11-03-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΜΑΣ, (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ, (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΕΖΟΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
22-08-2004, και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτη-
ση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 982/06-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9211/2019/0003282/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
13-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛΕ ΑΝΤΖΕΛΟ, (επώνυμο) 
ΓΙΑΖΑΪ, (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα την 19-06-2004, και κατοικεί στον Δήμο Ρόδου, 
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 9110/31-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.9490/2020/0001208/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
26-05-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΙΣΙΑΝ, (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΝΙΑ, (πα-
τρώνυμο) ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-05-2003, και κατοικεί στον Δήμο Καρπάθου, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 10294/05-12-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
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6. Με την υπό στοιχεία Φ.7656/2020/0002229/
19-08-2020 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 δε-
κτή η από 13-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙΟ, (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ, 
(πατρώνυμο) ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
28-09-2004, και κατοικεί στον Δήμο Ρόδου, για την από-
κτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 1140/18-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.9488/2020/0001202/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 25-
05-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ, (επώνυμο) ΜΙΛΕ, (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-2004, 
και κατοικεί στον Δήμο Κω, για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1372/20-02-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.9429/2020/0000724/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
26-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ, (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ, 
(πατρώνυμο) ΜΟΥΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-09-2002, και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 851/31-01-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 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   

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