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(1)

   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.211173/2020/0007686/ 
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 17-01-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 17-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΒΑΡΑΣ Όνομα ΟΡΕΣΤΗΣ Όν. πατρός ΣΠΥ-
ΡΟΣ, γεν. 22-10-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.212123/2020/0006884/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
και μετά την από 07-03-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, 
γίνεται δεκτή η από 07-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 
23-12-1998 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.212142/2020/0006886/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά την από 07-03-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, 
γίνεται δεκτή η από 07-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟ Όνομα ΚΑΛΟΠΗ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, γεν. 
06-06-1996 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.212220/2020/0006898/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά την από 06-03-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, 
γίνεται δεκτή η από 06-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΙΝΟΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 06-05-1995 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.214199/2020/0004394/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά την από 17-05-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, 
γίνεται δεκτή η από 17-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΑΝΙ Όνομα ΑΝΤΙ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν.
26-01-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Με την υπό στοιχεία Φ.214242/2020/0005413/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 14-06-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 14-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΒΑΝΗ Όνομα ΧΡΥΣΟΥΛΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, γεν. 09-08-1998 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.215358/2020/0005513/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 29-10-2018 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 29-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΡΓΚΙ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΡΙ, 
γεν. 23-12-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.215319/2020/0005530/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 22-10-2018 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 22-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΚΑ Όνομα ΒΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
28-03-2000 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.218655/2020/0007832/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 03-03-2020 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στο ΛΟΝΔΙΝΟ, γίνεται δεκτή η από 26-02-2020 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όν. 
πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 08-07-1957 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.217114/2020/0007663/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 05-06-2019 έκθεση του Διευθύ-
νοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στην ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η από 05-06-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΗΣ Όνομα ΕΡΛΑΝΤ Όν. πατρός ΚΟΣΜΑΣ, 
γεν. 30-10-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.218633/2020/0007871/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 15-01-2019 έκθεση του Προξέ-

νου της Ελλάδας στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από
23-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΟΥΛ Όνομα ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Όν. πατρός 
ΚΕΛΜΠΥ ΛΑΝΓΚ, γεν. 17-12-1999 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(2)

 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.213709/2018/0019738/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 21-05-2018 έκθεση του Επικεφα-
λής του Γραφείου Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της Ελλάδας στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η 
από 22-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΑΡΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΒΑ Όνομα ΕΥΑ Όν. πατρός 
ΓΚΙΟΡΓΚΙ, γεν. 06-01-1951 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.216079/2020/0006936/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 31-01-2019 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 26-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΜΑΣΗΣ Όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όν. πατρός ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ, γεν. 04-05-1976 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.216765/2020/0006732/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 09-04-2019 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 06-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΚΩΝΑ Όνομα ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 01-07-1964 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216766/2020/0006939/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 09-04-2019 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 06-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΚΩΝΑΣ Όνομα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Όν. πατρός 
ΚΙΜΩΝ, γεν. 21-02-1957 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.217643/2020/0007169/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 24-06-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ, γίνε-
ται δεκτή η από 22-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΡΜΗ Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ Όν. πατρός ΝΑΣΙΡ, γεν. 
10-06-1986 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.217646/2020/0007168/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 24-06-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνε-
ται δεκτή η από 18-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΚΙΡΗΣ Όνομα ΑΡΗΣ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΚΙ, γεν. 
27-08-1980 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.217528/2020/0007167/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 29-05-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ, γίνε-
ται δεκτή η από 10-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ Όνομα ΤΖΩΝΝΥ Όν. πατρός 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, γεν. 11-11-1981 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.218719/2020/0006938/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 12-03-2020 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 12-03-2020 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΛΙΑΡΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ, γεν. 16-09-1967 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.218594/2020/0007518/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 29-01-2020 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στο ΛΟΝΔΙΝΟ, γίνεται δεκτή η από 07-02-2020 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 28-06-1964 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.218476/2020/0007276/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 

(Α’ 217) και μετά την από 13-01-2020 έκθεση του Διευθύνο-
ντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο 
ΛΟΝΔΙΝΟ, γίνεται δεκτή η από 31-12-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΡΑΚΑΚΗ Όνομα ΕΛΕΝΑ ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός 
ΤΖΟΝ, γεν. 21-01-1974 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   
 Ι 

(3)

 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.205466/2019/0009854/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 28-02-2019 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η από
25-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΝΑ Όνομα ΓΙΟΝΕΛΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 
29-08-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.214777/2020/0007907/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 10-08-2018 έκθεση του Διευθύ-
νοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται δεκτή η από 07-08-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΤΟ ΧΑΡΑΜΗ Όνομα ΔΑΦΝΗ ΑΛΙΣΙΑ Όν. πα-
τρός ΧΟΥΑΝ ΑΛΜΠΕΡΤΟ, γεν. 13-10-1983 στην ΧΙΛΗ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.214778/2020/0007901/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 28-06-2018 έκθεση του Διευθύ-
νοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται δεκτή η από 28-06-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΡΡΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Όνομα ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΑΖ 
Όν. πατρός ΧΑΒΙΕΡ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ, γεν. 30-12-1989 στην ΧΙΛΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.214779/2020/0007903/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 10-08-2018 έκθεση του Διευθύ-
νοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται δεκτή η από 07-08-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΤΟ ΧΑΡΑΜΗΣ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΛΕΞΗΣ Όν. 
πατρός ΧΟΥΑΝ ΑΛΜΠΕΡΤΟ, γεν. 15-09-1986 στην ΧΙΛΗ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.218222/2020/0007282/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 17-10-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή 
η από 17-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΣΑΝΤ Όνομα ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΖΕΗΜΣ Όν. 
πατρός ΤΖΟΡΤΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 12-09-1955 στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.218221/2020/0007519/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 18-10-2019 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 
18-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΑΣ Όνομα ΚΑΘΡΥΝ ΜΑΡΙΚΑ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 23-01-1959 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.217275/2020/0007664/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 12-06-2019 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στην ΠΕΡΘΗ, γίνεται δεκτή η από 12-06-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΟΥΝΣ Όνομα ΣΑΡΑ ΚΕΛΥ Όν. πατρός ΣΤΗ-
ΒΕΝ ΜΑΞΓΟΥΕΛ, γεν. 01-03-1990 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.217857/2020/0006665/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 24-06-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, γίνεται δεκτή η 
από 16-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΡΝΤΕΝΕΡ Όνομα ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ Όν. πα-
τρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 08-01-1977 στον ΚΑΝΑΔΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.217858/2020/0006750/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 24-06-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, γίνεται δεκτή η 
από 24-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΡΝΤΕΝΕΡ Όνομα ΤΖΟΖΕΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΜΟ-
ΡΙ Όν. πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΟΡΤΖ, γεν. 16-11-1980 στον 
ΚΑΝΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.218098/2020/0006752/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-

θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά την από 30-07-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΜΕΞΙΚΟ, 
γίνεται δεκτή η από 30-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΝΖΑΛΕΖ ΚΑΡΡΑΣ Όνομα ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΣΑ Όν. 
πατρός ΧΟΣΕ, γεν. 11-12-1970 στο ΜΕΞΙΚΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.218104/2020/0006751/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά την από 30-07-2019 έκθεση του Διευθύνοντα το 
Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΜΕΞΙΚΟ, 
γίνεται δεκτή η από 16-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΝΖΑΛΕΖ ΚΑΡΡΑΣ Όνομα ΜΟΝΣΕΡΡΑΤ Όν. 
πατρός ΧΟΣΕ, γεν. 05-05-1967 στο ΜΕΞΙΚΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(4)

 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.211936/2019/0015497/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 06-03-2018 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 06-
03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΗΣΤΟΣ Όνομα ΒΑΣΙΛΗΣ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ, γεν. 10-12-1994 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.212182/2020/0007922/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 29-03-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 29-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΣΛΑΚΟΥ Όνομα ΑΛΕΚΟΣ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΟΣ, γεν. 18-09-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.212463/2020/0007919/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 25-04-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 26-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΑΣΤΟΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός ΣΩ-
ΚΡΑΤΗΣ, γεν. 05-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.212464/2020/0007921/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 26-04-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 26-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΩΝΗΣ Όνομα ΦΛΟΡΙΑΝ Όν. πατρός ΒΡΑΝΑ, 
γεν. 30-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.212514/2020/0006327/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 25-04-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 25-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΜΑ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ, 
γεν. 02-02-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.212818/2020/0007920/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 08-05-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 09-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΣ Όνομα ΓΙΑΝΝΗΣ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑ-
ΚΗΣ, γεν. 08-08-1998 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.214346/2019/0010543/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 03-09-2020 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 04-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΑΦΡΟΔΙΤΗ Όν. πατρός ΚΛΕ-
ΜΕΝΤ, γεν. 26-04-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.212824/2020/0006896/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 08-05-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 08-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΥΡΡΟΥ Όνομα ΛΙΣΑΝΑ Όν. πατρός ΣΑΖΑΝ, 
γεν. 16-07-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.215250/2020/0005486/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 07-11-2018 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 07-
11-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑ Όνομα ΓΙΟΑΝΑ Όν. πατρός ΑΧΙΛΛΕΑ, γεν. 
18-09-1996 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.217427/2020/0007887/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 06-06-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 06-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όν. 
πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 15-02-1947 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.213703/2020/0006295/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά την από 05-07-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 05-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΝΟ Όνομα ΕΡΜΙΟΝΗ Όν. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 
γεν. 04-11-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(5)

 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.3413/2019/0003282/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 9/02-04-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 06-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΣΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΝΟΥΡΕΝΤΙΝ, γεν. 
21-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3157/2019/0003264/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 5/19-02-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
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Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 15-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΑΜΙΝΤΤΣΙΚ Όνομα ΣΒΙΑΤΛΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 22-07-1982 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3316/2019/0003272/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 8/19-03-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 19-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΧΑΡΒΙΝΤΕΡ Όν. πατρός ΝΙΡΜΑΛ, 
γεν. 05-01-1972 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3204/2019/0003280/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 6/26-02-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 24-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΛ Όνομα ΑΜΡΙΚ Όν. πατρός ΣΑΝΤΟΥ, γεν. 
25-05-1974 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3201/2019/0003276/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 6/26-02-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 21-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΟΦΚΑ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός ΤΑΣΙ, γεν. 
31-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3526/2019/0003285/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 9/02-04-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 25-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΑΝΙ Όνομα ΓΕΤΝΟΡ Όν. πατρός ΓΙΑΧΟ, γεν. 
18-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.3151/2019/0003271/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 5/19-02-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 05-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΡΕ Όνομα ΑΣΙΓΕ Όν. πατρός ΣΥΡΙΑ, γεν.
02-06-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(6)

 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.216542/2020/0007626/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 32/24-10-2018 πρακτικό της Β' Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνε-
ται δεκτή η από 05-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ Όνομα ΑΟΥΡΟΡΑ Όν. πατρός 
ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 24-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.213303/2020/0007333/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 9/30-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΑΧΟ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ, γεν. 
05-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.86310/2020/0007478/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρα 6 και την παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 
του ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 23-05-2000 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΣΙΣΗΣ Όνομα ΜΙΡΕΛΝΤΑ Όν. πατρός ΡΕΣΜΙ, 
γεν. 22-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.136964/2020/0005553/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 3838/2010 
(Α’ 49) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά 
το υπ’ αρ. 9/17-10-2019 πρακτικό της Γ' Επιτροπής Πολι-
τογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 15-10-2007 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕ ΑΛΜΕΝΤΡΑ ΦΡΕΪΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΟ ΜΠΡΑΝΚΟ 
Όνομα ΑΝΑ - ΛΕΟΝΟΡ Όν. πατρός ΑΝΤΟΝΙΟ - ΜΑΝΟΕΛ, γεν. 
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21-03-1953 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(7)

 Πολιτογράφηση αλλοδαπού   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.4279/2020/0000924/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 1/15-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή 
η από 06-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΝΟΥΣΛΛΑΡΙ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός 
ΣΕΪΤ, γεν. 07-08-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

 Ι 

   (8) 

 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.6246/2020/0002015/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 30/24-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 28-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΠΟΛΛΙ Όνομα ΖΑΜΙΡΑ Όν. πατρός ΥΖΕΪΡ, γεν. 
20-05-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

 Ι 

   (9) 

 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.5540/2020/0002335/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 19/21-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 23-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΙΝ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 
22-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

 Ι 

   (10) 

 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.21828/2020/0007246/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τo άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 30-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΑΡΚΑΪ (MARKAJ) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA) ον. πατρός 
ΡΕΤΖΕΠ (REXHEP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A501049, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1973 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24306/2019/0010999/
31-07-2020 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 19-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΙΤΗ (MITI) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA) ον. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A500817, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1961 και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

 Ι 

(11)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.2667/2020/0001448/ΑΚ/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 06-12-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΤΣΙΓΚΡΙΚΗΣ 
ΜΠΑΠΗΣ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
25-02-1959, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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   (12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.3604/2020/0000978/24-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 11-08-2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΝΤΙ (επώνυμο) ΖΕΝΕ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-2004 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της 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. 1057/17-02-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   
 Ι 

(13)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.10797/2020/0001585/
26-08-2020 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 23-07-2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΙΝΤΙΟΛΑ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4225/19-06-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
 Ι 

    (14) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.10788/2020/0001427/
26-08-2020 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 09-07-2020 

δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΙΜΠΡΑ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4544/30-06-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10790/2020/0001443/
26-08-2020 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 14-07-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΓΙΕΤΝΟΡ (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΕΡΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4369/24-06-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10791/2020/0001444/
26-08-2020 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 14-07-2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙΣΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-11-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΩΓΩΝΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4190/17-06-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.10793/2020/0001496/
26-08-2020 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 16-07-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΡΕΪΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-2005, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4605/
02-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  

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