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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.43625/2020/0009882/
02-09-2020 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 21-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΡΑΜΠΙΑ (πατρώνυμο) ΤΣΑΓΙΟΥΠ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑ-
ΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3060/22/02-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.45985/2020/0002924/
03-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 07-02-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡ-
ΒΙΣΜΠΕΧΑΪ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΙΑΧΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-07-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 8335/82/14-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.47746/2020/0009937/
03-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΛΕΛΗ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10404/29-08-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.47576/2020/0005900/
01-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 
217) γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2018 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΑΛΑΜΠΥ (όνομα) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΙΛΜΠΑΧΙ 
ΜΑΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-1988, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 8670/15/11-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.46182/2020/0009740/
03-09-2020 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - A’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 21-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΕΛ (επώνυ-
μο) ΚΑΓΙΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ, 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 23-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΥΡ (AGUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) ΜΕ-

ΡΙΤΑ (MERITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46992/2020/0009724/

03-09-2020 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-05-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (πατρώνυμο) ΦΙΤΟΥΕΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 14-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (AVDIAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΙΤΟΥΕΣ (FITUES).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΪ (AVDIAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.46286/2020/0005294/

03-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-02-2018 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟΡΑ (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙ-
ΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 13-06-2017 από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - Σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής .

   Με την υπό στοιχεία Φ.8291/2020/0004772/16-07-2020
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/
2004 (Α’ 217) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν. 3731/2008 (Α’ 263)στην ΓΕΩΡΓΙΑ, γίνεται αποδεκτή 
η από 21-01-2015 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
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(όνομα) ΛΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ (πατρώ-
νυμο) ΘΕΟΦΙΛΟΣ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
16-10-1979 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
(η από 21-01-2015 γνωμοδότηση της Ειδικής Προξενι-
κής Επιτροπής στο Νοβοροσσίσκ Ρωσίας της παρ. 2 του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004, που διατυπώθηκε στο από
21-01-2015 Πρακτικό και η από 19-06-2018 γνωμοδότη-
ση της Α’ Ειδικής Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2014, που διατυπώθηκε στο υπ' αρ. 28 Πρακτικό).

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.1704/2020/0000374/ΑΚ/
27-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-03-2020 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΪΚΟΥ 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΑΛΕΤ (πατρώνυμο) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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. 903/
28-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.9551/2020/0001875/
08-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουρ-
γείου ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν.  4604/2019 (Α’  50), 
γίνεται δεκτό το από 30-04-2020 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ (όνομα) ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

την 28-03-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. α’ του 
ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9582/2020/0002118/
09-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου ΕΣΩ-
ΤΕΡΙΚΩΝ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
07-08-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΟΣΜΙΔΗ (όνομα) ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΒΒΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2014, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9584/2020/0002121/
09-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
07-08-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΟΣΜΙΔΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΒΒΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8254/2018/0004906/
08-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου 
εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το 
από 24-08-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΛΟΥΠΗ (όνομα) 
ΖΩΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-1964, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.9360/2020/0002405/
08-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Δ/νσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
07-03-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΡΑΜΜΟΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΕΛΕΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
15-11-1981, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης κ.α.α
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.588/2020/0000764/15-07-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 6/13-09-2019 πρακτικό 
της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 04-08-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΝΚΟΒΑ Όνομα ΤΟΤΚΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΑ, γεν. 01-11-1976 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΜΠΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5385/2020/0001885/
04-09-2020 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 04-03-2020 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡ-
ΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2013, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 17-01-2005 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5244/2019/0003000/

04-09-2020 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2019 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑ-
ΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΙΜΠΡΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 18-03-2004 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΟ (IBRO) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΟ (IBRO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (GLODIANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5243/2020/0001801/

04-09-2020 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΙΜΠΡΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 18-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΟ (IBRO) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΟ (IBRO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (GLODIANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5245/2020/0001879/

04-09-2020 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09- 2006, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 03-01-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (SERJANI) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (SERJANI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

  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 Ιθα-

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5438/2020/0001816/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ (επώνυμο) ΧΟΥΤΣΑΝΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΟΡΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2003, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την
υπό στοιχεία Φ.20.4/3177/23-06-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5448/2020/0001781/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 21-07-2020 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΠΑΒΝΤΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-2005, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την
υπό στοιχεία Φ.20.4/3755/13-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5444/2020/0001748/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-07-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΖΙΣ (επώ-
νυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/486/19-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5442/2020/0001689/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 13-07-2020 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/3324/01-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5412/2020/0002036/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-05-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙ (επώνυμο) ΚΑΣΑ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5337/29-07-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας 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

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5305/2020/0001780/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 23-12-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ 
(επώνυμο) ΦΙΦΟ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-2004, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/8918/04-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5431/2020/0001809/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-06-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΒΙΣΑΝ (πατρώνυμο) ΙΟΝΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/2682/10-06-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5440/2020/0001820/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 08-07-2020 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΒΡΙΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΣΤΑΣΙΚΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 16-09-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 υπό στοιχεία 
Φ.20.4/2868/02-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης 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

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.4713/2019/0003621/
04-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-11-2018 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪ-
ΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-

ΝΙΑ την 06-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 02-11-2018 από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.8732/2020/0001911/
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 Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-06-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΟΝΟΥΤΣ-ΣΕΡΤΖΙΟΥ 
(επώνυμο) ΜΠΛΑΝΑΡΙΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ-ΣΟ-
ΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 03-01-2003, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06- 2018 σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/5178/11-06-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8747/2020/0002051/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2020 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙ-
ΑΝΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 υπό στοιχεία 
Φ.20.4/5579/18-06-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την υπό στοιχεία Φ.8721/2020/0002772/
09-09-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου 
της Δ/νσης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του (Κ.Ε.Ι.) Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
09-03-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
21-09-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.8726/2020/0001809/
08-09-2020 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 05-06-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ 
(επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08- 2011, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 27-02-2006 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΑΡΙ (SHAHOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΑΡΙ (SHAHOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8729/2020/0001866/

08-09-2020 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 (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-06-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΒΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2013, 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 29-08-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΟ (MIO) (κύριο όνομα) ΕΝΤΒΙΝ 

(EDVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΟ (MIO) (κύριο όνομα) ΕΝΚΕ-

ΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.18232/2020/0000882/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΑΤΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 10-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ -
ΜΥΚΗΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12631/05-12-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18275/2020/0000605/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-05-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ 
(επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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. 7798/
29-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(15)
    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.18294/2020/0000867/
01-09-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Δ/νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 22-07-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΒΛΑΧΑΚΗΣ (όνομα) ΕΒΕ-
ΛΙΝ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 05-10-2019, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.17976/2020/0000895/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
(ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2018
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΒΑ (όνομα) ΙΣΚΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙ-
ΜΙΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 04-09-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5757/
06-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18145/2020/0000908/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑ (όνο-
μα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6983/17-07-2019 βεβαίωση της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18148/2020/0000887/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-09-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (όνομα) 
ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - 
ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8712/09-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.18172/2020/0000907/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-10-2019 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ 
(όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9721/09-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.18182/2020/0000886/
31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-10-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΡΑΓΚΙ-
ΝΙ (όνομα) ΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3516/12-04-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

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