
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της Ελληνικής 
Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΤΖΙΑΝΝ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΡΥ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ (μη-
τρώνυμο) ΕΥΜΟΡΦΙΑ.

2 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της Ελληνικής Ιθα-
γένειας της (επώνυμο) ΜΕΜΕΤ (όνομα) ΝΕΣΡΙΝ 
(πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (μητρώνυμο) ΦΑΙΖΕ.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

5 Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

13 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

14 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

15 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

16 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη 
αλλοδαπή που έχει φοιτησει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

17 Πολιτογράφηση Ομογενούς αλλοδαπής.

18 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Χορήγηση άδειας προς αποβολή της Ελληνικής 

Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΤΖΙΑΝΝ 

(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΡΥ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ (μη-

τρώνυμο) ΕΥΜΟΡΦΙΑ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.213886/2020/0008068/
04-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένει-
ας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 
2156/15-07-2020 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτη-
ση του (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΤΖΙΑΝΝ (όνομα) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΧΑΡΡΥ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ (μητρώνυμο) ΕΥΜΟΡΦΙΑ, 
περί χορήγησης άδειας προς αποβολή της ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)
    Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της Ελληνικής Ιθα-

γένειας της (επώνυμο) ΜΕΜΕΤ (όνομα) ΝΕΣΡΙΝ 

(πατρώνυμο) ΜΕΜΕΤ (μητρώνυμο) ΦΑΙΖΕ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.212676/2020/0009150/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/ 
1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2156/15-07-2020 
Συνεδρίας του έγινε αποδεκτή η από 06/06/2018 αίτη-
σή της (επώνυμο) ΜΕΜΕΤ (όνομα) ΝΕΣΡΙΝ (πατρώνυ-
μο) ΜΕΜΕΤ (μητρώνυμο) ΦΑΙΖΕ, περί ανακτήσεως της 
ελληνικής ιθαγένειας και ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.7480/8261/15-05-1991 απόφασή του, κατά το μέρος 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4161

45155



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45156 Τεύχος B’ 4161/28.09.2020

που αφορά την αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της προαναφερομένης.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής .

 Με την υπό στοιχεία Φ.215529/2020/0008805/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (A΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 34/
08-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νο-
τίου Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 06-03-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΣΕΝΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 10-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1136/2020/0000089/
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 
το ν. 3284/2004 (A΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 
3/15-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 18-09-2015
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΚΡΤΙΤΣΙΑΝ Όνομα ΙΝΓΚΑ Όν. πατρός ΕΡ-
ΒΑΝΤ, γεν. 14-08-1981 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1193/2020/0000091/
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 το 
ν. 3284/2004 (A΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 
4/18-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 

03-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΛΛΑΤΖΕ Όνομα ΜΑΞΙΜ Όν. πατρός ΘΑ-
ΝΑΣ, γεν. 22-03-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ. 16711/2017/0012766/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004- A’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 07-04-2016 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤIΤ (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΒΕΖΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-12-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7788/20/03-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27821/2020/0006112/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-04-2019 δήλωση-αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΤΣΟ (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
16-02-2019 από τη σχολή ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

3. Με την υπό στοιχεία Φ.25106/2020/0009685/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 27-03-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΙΜΠΑ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-1999 και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
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βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8169/17-06-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.28567/2020/0009866/
07-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 03-09-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΥΡΑ (όνομα) ΝΙΚΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2001 και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10860/9/04-07-2019 βεβαίωση 
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  

I

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23265/2020/0007537/
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 
(A’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 12-09-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΛΑΜΤΣΕ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2005 και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 18-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΕ (LAMCE) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΕ (LAMCE) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.28152/2019/0009720/

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 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-06-2019 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 31-01-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΕ (ΜΙΜΟΖΕ).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.28153/2020/0007767/

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 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 11-06-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡIΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 31-01-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΕ (ΜΙΜΟΖΕ).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28155/2020/0007764/

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 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 11-06-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΖΕΦ (επώνυ-
μο) ΓΚΙΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-01-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 
ΜΙΜΟΖΕ (ΜΙΜΟΖΕ).

  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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας .

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.22263/2018/0023450/
10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΖΜΑΡΙ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01- 2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-09-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ΑRDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΙΝΑ (ΑLBINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.24017/2020/0005844/

10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-11-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02- 2006 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24018/2020/0005845/

10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-11-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05- 2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.24019/2020/0005846/

10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-11-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΕΛΑ 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03- 2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28227/2019/0008588/

10-09-2020 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 απο-
δεκτή η από 25-06-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) 
ΓΚΙΚΟΛΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-07-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 9370/3/13-06-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΑΪΚΟΥ
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(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23592/2020/0008872/
15-09-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 09-
09-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΣΙΛΙΔΟΥ (όνομα) ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ (πατρώ-
νυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-08-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας την 1/10/2014, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.1229/2020/0000536/
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 - A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-07-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΜΙΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-07-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7178/22-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1234/2020/0000439/
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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-08-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΣΑΤ (επώνυμο) ΜΙΟΥΡ-
ΤΑ (πατρώνυμο) ΣΟΥΛΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-04-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7521/05-08-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1235/2020/0000440/
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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-08-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7676/06-08-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1236/2020/0000442/
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 Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 14-08-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΧΑΪΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-09-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 7573/10-08-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής 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

I

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.1205/2020/0000110/
09-09-2020 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 - A’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 23-01-2020 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΣ (όνομα) ΜΑΡΙΕ 
(πατρώνυμο) ΕΜΡΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-01-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 16838/06-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.1213/2020/0000264/
09-09-2020 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 - A’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 14-02-2020 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΪΚΟΒΑ (όνομα) 
ΝΤΟΝΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 21-07-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 318/17-02-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

I

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.44508/2020/0009978/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 25-09-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΓΓΕΛΗΣ (επώνυμο) 
ΝΑΚΟ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 20-09-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 
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 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13130/4/15-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.47881/2019/0015585/11-09-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 18-07-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΝΑΚΟΥΤΣΗ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-

φωνα με την υπ’ αρ. 7590/19/25-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.51567/2020/0002085/
10-09-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 11-02-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΖΟΖΕΦ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-1974, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ’ 
του ν.δ. 3370/1955.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
I

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.48639/2020/0002850/
10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΙΒΙΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΛΛΙ (πατρώνυμο) ΡΙΓΚΕΛΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΙ (ΒELLI) (κύριο όνομα) 

ΡΙΓΚΕΛΣ (RIGELS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΙ (ΒELLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.48664/2020/0010062/

10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΦΕΡΧΑΤΑΪ (όνομα) ΜΑΙΡΗ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 19900/10/19-12-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.48676/2020/0010135/
10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 24-10-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΚΟΛΛΙ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-01-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4530/13/23-03-
2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.35052/2020/0010066/
10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-09-2020 δήλωση-αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΝΤ 
(όνομα) ΧΑΛΕΝΤ (πατρώνυμο) ΓΚΑΜΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑ-
ΛΑΤΣΙΟΥ, 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. 10266/16-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  
I

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.8227/2020/0002061/
14-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 07-02-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΕΑ 
(επώνυμο) ΤΣΙΟΜΠΟΤΑΡ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪΕ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2012 και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 21-04-2008 και ο πατέρας της κατέχει

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΟΜΠΟΤΑΡ (CIOBOTAR) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪΕ (NIKOLAIE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΟΜΠΟΤΑΡ (CIOBOTAR) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8226/2020/0001765/

14-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(A΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 07-02-2019 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυ-
μο) ΤΣΙΟΜΠΟΤΑΡ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪΕ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-04-2008 και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΟΜΠΟΤΑΡ (CIOBOTAR) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪΕ (NICOLAIE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΟΜΠΟΤΑΡ (CIOBOTAR) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NICOLETA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κη αλλοδαπή που έχει φοιτησει σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3814/2020/0001713/
07-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 02-01-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΝΟΜΙ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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17-12-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ, 
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.20.4/17688/20-12-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
I

(17)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.3832/2020/0000626/
07-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (A’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΡΑΛΟ (DRALO) 
ΕΛΕΝΗ (ELENI) ον. πατρός ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A263238, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-08-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  
Ι

(18)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.3769/2020/0001370/07-08-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 19-11-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΟΚΑ (όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-04-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 10847/12-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3792/2020/0001485/07-08-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 10-12-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ 
(πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-09-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/16860/02-12-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02041612809200008*


		2020-09-28T20:10:50+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




