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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.215142/2020/0007809/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217), και μετά το υπ΄αρ. 13/06-11-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης,
γίνεται δεκτή η από 01-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Αρ. Φύλλου 3806

Επώνυμο ΡΟΥΜΠΑΝ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 23-11-1984 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.217501/2020/0007810/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 1/31-01-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΜΑΪ Όνομα ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ Όν. πατρός
ΝΑΜΙΚ, γεν. 26-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.217499/2020/0007811/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 1/31-01-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΜΑΪ Όνομα ΜΙΤΑΤ Όν. πατρός ΤΑΓΙΑΡ, γεν.
10-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.170482/2020/0007788/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 19/22-11-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 20-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Όν.
πατρός ΑΧΜΕΤ, γεν. 01-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.213232/2020/0007813/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 14/26-04-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται
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δεκτή η από 24-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΚΙΑΛΙ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός
ΛΟΥΚΑ, γεν. 22-02-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.157002/2020/0006871/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 1 του άρθρου
9 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), την παρ. 1 του άρθρου 69
του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), το άρθρο 33 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010
(Α΄ 49) γίνεται δεκτή η από 05-10-1999 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΣΕΦΚΕΤ,
γεν. 26-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.216284/2020/0007812/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 02/19-02-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 23-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΛΑΪ Όνομα ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ Όν. πατρός
ΠΕΤΡΙΤ, γεν. 22-05-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπό στοιχεία Φ.211817/2020/0007808/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄ αρ. 17-01-2018 πρακτικό της
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΤΖΙΡΑΪ Όνομα ΕΡΒΙΝ Όν. πατρός ΜΑΛΟ,
γεν. 12-11-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.1242/2020/0000064/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 10/28-03-2019
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 15-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΛΟΥΜΠ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 07-12-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.1395/2020/0000240/
15-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 20/28-06-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
02-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΜΠΕ Όνομα ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ Όν. πατρός
ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΤΣΙΜΟΥΝΧΟΥ, γεν. 14-09-1961 στην ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1394/2020/0000248/
15-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 20/28-06-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
02-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ Όνομα ΑΛΙ Όν. πατρός ΜΙΣΛΙΜ,
γεν. 17-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.1466/2020/0000516/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 27/26-09-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
06-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΕΚΑ Όνομα ΝΤΑΣΝΟΡ Όν. πατρός ΜΙΝΙΡ,
γεν. 21-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.1623/2020/0000496/
15-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 01/16-01-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
15-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΜΑΪ Όνομα ΕΛΙΝΤΟΝ Όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ,
γεν. 20-04-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.1515/2020/0000349/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 31/31-10-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΟΦΙΡΕ Όνομα ΙΓΚΟΡ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΕ,
γεν. 08-01-1971 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.1704/2020/0000578/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
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(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 07/12-03-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
26-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΟΓΚΑ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός ΦΑΪΚ,
γεν. 14-12-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπό στοιχεία Φ.1516/2020/0000347/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 28/10-10-2019
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΟΦΙΡΕ Όνομα ΑΛΙΟΝΑ Όν. πατρός ΚΙΡΙΛ,
γεν. 10-01-1974 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπό στοιχεία Φ.1666/2020/0000494/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 5/27-02-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΖΙ Όνομα ΒΙΟΛΕΤΑ Όν. πατρός ΤΟΜ,
γεν. 02-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπό στοιχεία Φ.1467/2020/0000514/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 27/26-09-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
06-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΓΚΟ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός ΚΙΑΝΙ,
γεν. 12-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπό στοιχεία Φ.1453/2020/0000378/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 25/05-09-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΡΑΪ Όνομα ΜΠΟΥΓΙΑΡ Όν. πατρός
ΦΕΤΣΟΡ, γεν. 08-01-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την υπό στοιχεία Φ.1452/2020/0000344/0807-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 26/19-09-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΕΡΑΪ Όνομα ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ Όν. πατρός
ΡΕΤΖΕΠ, γεν. 11-03-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.2478/2020/0000719/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 6/05-03-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
17-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΡΝΑΤΣΑΪ Όνομα ΚΛΕΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΜΑΡΑΣ, γεν. 12-03-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1582/2020/0000100/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 36/13-12-2019
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 28-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΛΙΛΙ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΧΑΪΡΟΥΛΑ,
γεν. 01-10-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1593/2020/0000499/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 01/16-01-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
05-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Όνομα ΡΟΣΣΙΤΖΑ Όν. πατρός
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 07-12-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2734/2020/0000688/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 6/05-03-2020 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
12-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΟΛΤΜΠΥ Όνομα ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΕΙ Όν. πατρός
ΤΖΩΡΤΖ ΚΕΙΘ, γεν. 07-04-1957 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2632/2020/0000301/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
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(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 25/05-09-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
08-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΟΣ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός
ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΝΗΛ, γεν. 12-07-1964 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.1480/2020/0000652/
14-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 29/17-10-2019 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από
15-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΙΒΑΝΟΒΑ Όνομα ΤΣΒΕΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 09-03-1989 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(4)
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.4962/2020/0000982/3007-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 13-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΣΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ,
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
17-11-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΙ (BACI) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΤΕΡΑ (DITERA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4959/2020/0000961/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02- 2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα)
ΝΤΕΡΙΜ (NDERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα)
ΕΝΙΕΛΑ (ENJELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4958/2020/0000960/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΖΕΛΑ
(επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05- 2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα) ΝΤΕΡΙΜ (NDERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα)
ΕΝΙΕΛΑ (ENJELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπό στοιχεία Φ.4973/2020/0001020/03-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-07-2020
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΕΡΓΚΙΝ (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΦΑΤ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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.21.1/2819/13-03-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
Με την υπό στοιχεία Φ.4863/2020/0000146/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η
από 17-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΚΟΝΤΗ (KONDI) ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ (FREDERIK) ον.
πατρός ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) υπό στοιχεία Α249848,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος, χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την υπό στοιχεία Φ.4875/2020/0000242/30-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
29-01-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ
(όνομα) ΡΙΓΚΕΡΣ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 30-06-2019,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/496/22-01-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

38961
(8)

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
Με την υπό στοιχεία Φ.9156/2020/0001591/20-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από
16-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT)
ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία
A482758, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1969
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(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.7136/2020/0000075/19-082020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 22-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΕΛΟ (επώνυμο)
ΚΙΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2012 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
02-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΛΛΙΟΥ (QALLIU) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΛΛΙΟΥ (QALLIU) (κύριο όνομα) ΧΑΚΙΛΕ (HAKILE)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7161/2020/0000291/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 12-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΓΙΑΧΟ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΦΝΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
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λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
16-08-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟ (JAHO) (κύριο όνομα)
ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟ (JAHO) (κύριο όνομα)
ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7175/2020/0000374/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 19-02-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑ
(επώνυμο) ΡΟΥΝΤΕΒΣΚΑΫΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2007 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 της διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 23-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΝΤΕΒΣΚΙΙ (RUDEVSKIY) (κύριο
όνομα) ΑΛΕΞΕΪ (ALEXEY)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΙΤΣΕΝΚΟ (NIKITCHENKO)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΝΙΝΑ (YANINA)
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 Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9110/2019/0002877/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο)
ΤΕΡΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 υπ’ αρ. 5599/17-07-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.2934/2019/0003211/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΑ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΙΣΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 31-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 υπ’ αρ. 7881 / 01-10-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9209/2019/0003274/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (επώνυμο)
ΝΤΟΥΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 υπ΄αρ. 7625/18-10-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9213/2019/0003287/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 13-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ (επώνυμο)
ΚΟΝΟΜΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ,
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 30-06-2017
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8778/23-10-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9254/2019/0003526/
14-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 04-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27-08-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΣΥΜΗΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
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ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10012/26-11-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9263/2019/0003549/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 05-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΪΤΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 υπ’ αρ. 9770/19-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.9394/2020/0000459/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΙΤΟΝ (επώνυμο)
ΤΣΑΝΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 υπ’ αρ. 647/28-01-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
8. Με την υπό στοιχεία Φ.9267/2019/0003553/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 05-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-05-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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. 9583/13-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
9. Με την υπ’ αρ. Φ.9279/2019/0003608/17-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την|
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
10-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
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στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΤΙΦΙ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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. 9806 /
21-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
10. Με την υπό στοιχεία Φ.9326/2020/0000088/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
15-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΝΕΖΙΡ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-01-2003
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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
υπ’ αρ. 10729/27-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(11)
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.8042/2019/0002800/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 12-09-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙ (επώνυμο)
ΜΑΝΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 6004 / 21-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9192/2019/0003214/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
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με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ (επώνυμο) ΖΕΜΠΙ
(πατρώνυμο) ΒΑΝΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 υπ’ αρ. 8365/17-10-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9502/2020/0001326/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 05-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΛΟΥΣΑ
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 υπ’ αρ. 711/28-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.9513/2020/0001433/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή
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η από 16-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 12-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 υπ’ αρ. 1578/28-02-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.9514/2020/0001439/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
16-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙ (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 υπ’ αρ. 1655 / 28-02-2020 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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