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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

     1. Με την υπό στοιχεία Φ.25775/2019/0012458/
24-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 40/18-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 21-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΑΧ Όνομα ΑΧΜΑΝΤ ΣΑΜΠΑΧ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΟΥΛΤΖΑΛΙΛ, γεν. 19-09-1961 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 19291/2020/0004426/
04-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 21/19-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΟ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΣΩΚΡΑΤ, 
γεν. 19-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 17154/2020/0004578/
24-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 54/28-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττι-
κής γίνεται δεκτή η από 05-05-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΛΟ Όνομα ΣΟΝΙΛΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 21-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 19355/2020/0004434/
25-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 22/26-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΙΑΡΗ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός ΖΟΪ, 
γεν. 17-02-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24172/2019/0001723/
26-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 11/27-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 07-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΕΟΥ Όνομα ΣΑΪΜΙΡ Όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 18-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 17944/2020/0003257/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυ-
ρώθηκε με το  ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και 
μετά το υπ’ αρ. 7/27-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Ατ-
τικής γίνεται δεκτή η από 07-06-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΠΑΪ Όνομα ΓΚΡΑΜΟΖ Όν. πατρός 
ΛΟΥΑΝ, γεν. 30-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 16576/2020/0002938/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 41/05-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΟΣΑΡΙ Όνομα ΒΙΚΤΩΡ Όν. πατρός 
ΛΕΥΤΕΡ, γεν. 10-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 16964/2019/0010991/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 1/05-04-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 19-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΕΡΑΪ Όνομα ΦΙΤΟΥΕΣ Όν. πατρός 
ΜΠΙΛΟ, γεν. 12-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 17117/2020/0002944/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 

αρ. 3/26-10-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 26-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΟ Όνομα ΕΡΙΟΝ Όν. πατρός ΡΑΠΙ, γεν. 
20-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 16049/2019/0015418/
13-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 2/14-02-2020 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 08-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΤΣΟ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΣΟΦΟΚΛΗ, γεν. 02-10-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 17597/2019/0005739/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 57/12-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 24-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΤΟ Όνομα ΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΑΛΕΞ, γεν. 
17-02-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ. 19480/2019/0010299/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8  του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 24/10-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΑΪ Όνομα ΓΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός 
ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 23-08-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ. 17165/2020/0000102/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 3/26-10-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 05-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΛΛΟΣΜΑΝΙ Όνομα ΒΙΚΤΟΡ Όν. πατρός 
ΣΕΛΑΙΝΤΙΝ, γεν. 09-12-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.3190/2020/0003268/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 27/18-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 18-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΣΑ Όνομα ΜΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ Όν. πατρός 
ΚΡΙΣΑΝΤΟ, γεν. 24-12-1989 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 17237/2019/0002187/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 54/28-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 10-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΩΛΟΣ Όνομα ΝΤΑΝΑ Όν. πατρός ΒΙΟΡΕΛ-
ΤΖΕΛΟΥ, γεν. 11-07-1974 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5951/2019/0008941/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
37/27-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 19-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΤΖΑΓΚΠΡΗΤ Όν. πατρός 
ΤΖΑΡΝΑΙΛ, γεν. 20-07-1982 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.22632/2019/0016247/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 25/17-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 15-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΚΑ Όνομα ΕΛΒΙΣ Όν. πατρός ΒΙΝΤΣΕΝΣ, 
γεν. 13-04-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 19207/2019/0012257/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 34/06-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΪΕΡ Όνομα ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΖΟΝ Όν. πατρός 
ΤΙΜΟΘΥ ΡΟΝΑΛΝΤ, γεν. 17-07-1970 στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 17764/2020/0004375/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 58/14-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΤΡΟ Όνομα ΠΑΛΙ Όν. πατρός ΜΑΛΙΚΙ, γεν. 
03-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 19298/2019/0010894/
10-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 34/06-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΙΑΡΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝ, 
γεν. 28-09-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 17766/2020/0004376/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 5/13-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΣΠΥΡΟ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ, 
γεν. 20-06-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 14444/2019/0004956/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 48/01-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΕΦΤΟ Όνομα ΛΕΟΝΙΔΑ Όν. πατρός ΣΠΙΡΟ, 
γεν. 11-01-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.20488/2019/0015383/
10-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 1/10-01-2020 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΜΠΛΑΚΟΥ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός 
ΣΠΕΤΙΜ, γεν. 09-12-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.29377/2020/0001069/
15-07-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 23-01-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΥ (όνο-
μα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2019, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 καθώς και την εγγραφή της ανήλικης στο 
δημοτολόγιο του Δ. Ωρωπού.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.22911/2020/0006239/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-07-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΙ 
(επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 

παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4970/22/ 
30-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.22148/2020/0006333/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
27-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (όνομα) ΕΛΟΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4180/43/27-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27564/2020/0009438/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΚΑΓΙΟ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-03-1997 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
21840/12/16-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.28044/2020/0009435/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-05-2019 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑΪ 
(όνομα) ΑΪΛΑ (πατρώνυμο) ΙΡΦΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8100/4/16-05-2019 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

      1. Με την υπό στοιχεία Φ.22304/2020/0008245/
01-09-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ 
(επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (VASKU) (κύριο όνομα) 

ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (VASKU) (κύριο όνομα) 

ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.22922/2020/0001471/

01-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-07-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΛΟΥΠΗ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2009 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 20-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΗ (LLUPI) (κύριο όνομα) 

ΤΟΜΟΡ (TOMORR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΗ (LLUPI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.23269/2020/0007400/

01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΚΟΤΣΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 29-09-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΡΑΪ (KOCIRAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΡΑΪ (KOCIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.23402/2018/0004043/

01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.27501/2020/0000569/

01-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΕΛΒΙΟΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2011 και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 05-03-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) ΚΡΙ-
ΣΕΛΝΤΑ (KRISELDA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(9)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23550/2020/0009434/
01-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΧΡΥΣΑ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚΕ (BESNIKE).
2. Με την Φ.27547/2020/0008353/01-09-2020 απόφα-

ση 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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΤΑΧΙΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 16-05-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΝΑ (TENA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.27548/2020/0008015/

01-09-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-05-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 29-10-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.27568/2020/0009211/

01-09-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΙΛΟΒΙΤΣ (πατρώνυμο) ΝΤΕΓΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΟΒΙΤΣ (MILOVIC) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΕΓΙΑΝ (DEJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΕΛΙΤΣ (JELIC) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΙΑΝΑ (BILJANA).
5. Με την υπο στοιχεία Φ.27570/2020/0009212/

01-09-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΙΛΙΠ (επώ-
νυμο) ΜΙΛΟΒΙΤΣ (πατρώνυμο) ΝΤΕΓΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΟΒΙΤΣ (MILOVIC) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΕΓΙΑΝ (DEJAN).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΕΛΙΤΣ (JELIC) (κύριο όνομα) 
ΜΠΙΛΙΑΝΑ (BILJANA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.24358/2020/0009399/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄  76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΛΤΙΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 07-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΛΤΙΝ (MALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.24604/2020/0006981/
01-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2018 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΚΕΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτη-
ση 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 16-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΑΤΣΙ (KENACI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΑΤΣΙ (KENACI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.24606/2020/0006980/

01-09-2020 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 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥ-
ΓΕΝΙΑ (επώνυμο) ΚΕΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτη-
ση 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 16-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΑΤΣΙ (KENACI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΑΤΣΙ (KENACI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24827/2020/0007530/

01-09-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΛΙΝ 
ΚΑΟΥΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 10-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ (GURPREET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΑΜΑΡΠΡΙΤ (AMARPREET).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28102/2019/0007902/

01-09-2020 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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-06-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 31-05-2007 και η μητέρα της κατέχει 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ (PAPAJANI) (κύριο 

όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΟΥ (RUSU) (κύριο όνομα) 
ΚΑΡΜΕΝ- ΛΙΛΙΑΝΑ (CARMEN LILIANA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.28112/2019/0007923/
01-09-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 11-06-2019 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 

ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΒΙΣΤ (ERVIST).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΚΑΪ (MUSKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (KLAUDIA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040572209200008*
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