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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

3

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

6

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

7

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

8

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

9

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

10

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

11

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

12

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

13

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

14

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.24462/2020/0005345/
07-09-2020 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-

Αρ. Φύλλου 4036

νεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 15-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI) (κύριο
όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI) (κύριο
όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.27642/2020/0005874/07-092020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2019 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΧΑΝΤΙΠ
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΝΑΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2012 και κατοικεί στον Δήμο
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 10-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΝΑΡΙΝΤΕΡ (NARINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΪΝΙ (SAINI) (κύριο όνομα)
ΑΜΑΝΤΙΠ (AMANDIP).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.27842/2019/0007063/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 23-04-2019 δήλωση - αίτηση των
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γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 22-04-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.24467/2020/0009654/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΝΕΑ (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2011 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 15-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI) (κύριο
όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΒΕΣΙ (KOROVESHI) (κύριο
όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.26864/2019/0001890/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217),
γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ
(επώνυμο) ΣΑΚΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2009 και κατοικεί στον Δήμο
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 26-04-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΟ (SAKO) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLAS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΟ (SAKO) (κύριο όνομα) ΕΛΙΒΕΡΤΑ (ELIVERTA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.24240/2020/0009485/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 13-12-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2009 και κατοικεί στον Δήμο
ΩΡΩΠΟΥ, 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 11-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (KORFUZI) (κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (KORFUZI) (κύριο
όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (AMARILDA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.24040/2020/0009844/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΛΣΙΑΝ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2010 και κατοικεί στον Δήμο
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 27-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο όνομα) ΜΙΧΑΛ (MIHAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΑΪ (MURATAJ) (κύριο
όνομα) ΑΟΥΛΩΝΑ (AULONA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.20182/2020/0009427/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217),
γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΕΝΓΚΛΙ
(επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΛΑΟΥΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2008 και κατοικεί στον
Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 09-09-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΛΑΟΥΡΕΝΤΣ (LAURENC).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΑ (VITA).
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-1959 και κατοικεί στον Δήμο
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

Ι

(3)

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.10608/2020/0001769/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49) γίνεται αποδεκτή η από 25-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΑΜΑΤΗΣ (CAMATI)
ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO) ον. πατρός ΛΑΖΟΣ (LLAZO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A481482, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
08-08-1962 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10618/2020/0001768/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 3838/2010 (Α΄49) γίνεται αποδεκτή η από 25-07-2019
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία: ΤΣΑΜΑΤΗ (CAMATI) ΕΡΜΙΟΝΗ (ERMIONI)
ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με
αριθμό A481483, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-09-1971 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.10628/2020/0001621/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(Α΄49) γίνεται αποδεκτή η από 12-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΑΝΑΣΗΣ
(THANASI) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLAOS) ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ
(PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A482144, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-02-1984 και κατοικεί στον Δήμο
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.10622/2020/0001661/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(Α΄49) γίνεται αποδεκτή η από 05-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΟΥΛΑ
(LULA) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA) ον. πατρός ΜΗΤΡΟ
(MITRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A244944, που γεννήθηκε

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.14200/2020/0004441/
13-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
11/2018/21-11-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 18-10-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ Όνομα ΝΑΡΙΝΕ Όν. πατρός ΣΟΥΡΙΚ, γεν. 24-03-1973 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3128/2020/0005174/
13-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 8/2019/2305-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 20-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΑΓΚΕΖΟΒΑ Όνομα ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΙ, γεν. 04-10-1976 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2714/2020/0004215/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
3/2019/04-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 25-04-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗΣ Όνομα ΜΙΡΓΙΑΝΑ Όν. πατρός ΜΑΡΚΟ, γεν. 20-10-1976 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2420/2020/0004203/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
3/2019/04-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 07-03-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΓΕΛΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 17-07-1987 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.2529/2020/0003285/
24-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
3/2019/04-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 19-03-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΣΛΙΤΣΙΝΑ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός
ΓΚΕΝΝΑΝΤΙ, γεν. 05-03-1973 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.3222/2020/0005176/
22-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
8/2019/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 11-07-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΕΤΟ Όνομα ΛΕΟΝΟΡΑ Όν. πατρός ΡΕΜΖΙ,
γεν. 28-11-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Τεύχος B’ 4036/21.09.2020

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
8/2019/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 21-05-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΠΟΥΣΙ Όνομα ΕΓΓΕΛΛΟΥΣΕ Όν. πατρός
ΤΖΕΖΑΡ, γεν. 25-12-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4365/2020/0004213/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
3/2019/04-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 05-12-2013
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΣΙΛΗ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός
ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 03-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(5)

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.2694/2020/0005106/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
7/2019/21-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 18-04-2013
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΙΚΟΛΛΑ Όνομα ΣΩΤΗΡ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝ,
γεν. 12-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4117/2020/0005188/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το
8/2019/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 07-11-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΣΑΜΠΕΛΛΙΟΥ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν.
πατρός ΝΙΑΖΙ, γεν. 04-06-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2907/2020/0005182/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.2432/2020/0000453/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 21/
11-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 10-11-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΛΛΑΝΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΧΑΖΙΖ,
γεν. 13-09-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2430/2020/0000508/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 2/
18-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 08-11-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΡΤΗ Όνομα ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ Όν. πατρός
ΣΑΛΙ, γεν. 06-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2328/2020/0000499/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4036/21.09.2020

τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 10/
27-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 13-05-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΑΝΙΣΛΑΟ ΝΤΕ ΤΣΙΤΑΚΗΣ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ
ΝΤΕ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ Όν. πατρός ΑΜΕΡΙΚΟ ΝΤΕ ΧΕΣΟΥΣ,
γεν. 01-07-1964 στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2281/2020/0000501/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 08/
06-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 10-03-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΡΝΤΟΥΜΙ Όνομα ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ Όν.
πατρός ΟΣΜΑΝ, γεν. 07-04-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
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Επώνυμο ΑΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ Όνομα ΙΒΑΝΑ Όν. πατρός
ΡΑΝΤΟΓΙΕ, γεν. 11-05-1977 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.6504/2020/0000735/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 3/
30-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κρήτης γίνεται δεκτή η από 26-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΛΑΪ Όνομα ΖΑΜΙΡΑ Όν. πατρός ΖΕΦ, γεν.
27-03-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
(6)

Ι

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.6350/2020/0001789/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 33/
15-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κρήτης γίνεται δεκτή η από 01-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΛΑ Όνομα ΚΟΣΤΟ Όν. πατρός ΡΟΥΣΤΕΜ,
γεν. 18-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.6564/2020/0000917/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 5/
27-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Κρήτης γίνεται δεκτή η από 24-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΡΑΝ Όνομα ΓΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΪ,
γεν. 13-12-1978 στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
(7)

Ι

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.6555/2020/0001076/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 4/20-022020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης
γίνεται δεκτή η από 18-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.6567/2020/0001360/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 5/
27-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
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Κρήτης γίνεται δεκτή η από 25-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΙΜΠΡΑΚΑ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΝΤ Όν. πατρός
ΝΤΙΛΑΒΕΡ, γεν. 03-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(11)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
Με την υπό στοιχεία Φ. 18117/2019/0001395/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως ισχύουν και μετά το 12/
27-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή
η από 20-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΗΛΣ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΟΛΕΤ Όν. πατρός ΚΟΛΙΝ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΕΚΤΟΡ, γεν. 08-12-1968 στο ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(12)
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.4619/2020/0001456/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217)
γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ
(πατρώνυμο) ΟΡΧΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 31-08-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα
με την υπ΄ αρ. 94/15-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1380/2020/0001975/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 04-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΑΪ (όνομα) ΜΠΛΕΡΙΜ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-1998 και κατοικεί
στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
υπ΄ αρ. 10687/30-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5261/2020/0002024/
10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 24-06-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΣΙΤΑΪ (όνομα)
ΡΙΚΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4291/20-05-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5281/2020/0002014/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΤΣΑΝΙ (όνομα)
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤ (πατρώνυμο) ΣΑΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6935/10-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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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.4829/2019/0001596/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή
η από 20-12-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ
(όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-1998 και κατοικεί στον Δήμο
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1246/16-02-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5157/2020/0000369/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 05-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΙΟΥΛ (όνομα) ΤΖΑΝΕΡ (πατρώνυμο) ΤΖΟΜΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 13-10-2000 και κατοικεί
στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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
30-06-2018 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5933/
30-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5168/2020/0000382/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 12-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΑΡΑ (όνομα) ΑΡΛΙΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-10-2000 και κατοικεί στον Δήμο
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/2544/02-06-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5175/2020/0000488/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται
αποδεκτή η από 18-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (όνομα)
ΚΛΑΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ
- ΑΙΔΗΨΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία φ.20.4/5748/
22-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5276/2020/0000877/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΣ (όνομα) ΡΑΤΑΝ
(πατρώνυμο) ΠΡΙΤΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-06-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5647/
06-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5269/2020/0001643/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 08-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 07-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6469/01-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5273/2020/0001683/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή
η από 09-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 14-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2020
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6470/01-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5276/2020/0001724/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 16-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 25-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2020
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6607/02-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5277/2020/0001725/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 16-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΙΣΑ (επώνυμο)
ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο
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ΑΓΙΑΣ, 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 30-06-2020
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 7067/14-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5282/2020/0001797/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 27-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ
(πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 22-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2020
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 6277/30-06-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5301/2020/0001909/09-092020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή
η από 12-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΤΣΕΚΟΓΙΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 21-04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, 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. 7527/06-08-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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