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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.95231/2020/0003229/ 
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 7/02-04-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή 

η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΒΚ Όνομα ΤΕΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΒΟΛΟΝΤΙ-
ΜΙΡ, γεν. 23-06-1959 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.95877/2020/0004117/
21-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 24/19-09-2019 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται 
δεκτή η από 07-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΤΙΡΙ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣ Όν. πατρός ΜΩ-
ΫΣΗ, γεν. 20-09-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.95697/2020/0002184/
21-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 20/02-07-2019 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται 
δεκτή η από 21-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΤΟΥΛΙ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΚΥ-
ΡΙΑΚΟ, γεν. 17-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.95328/2020/0003254/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 8/09-04-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή 
η από 17-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΗ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, 
γεν. 05-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.95326/2019/0004508/
15-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
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όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 8/09-04-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή 
η από 17-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΤΣΙ Όνομα ΡΟΜΕΟ Όν. πατρός ΠΕΡΙ-
ΚΛΗ, γεν. 05-01-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.95351/2020/0001431/
21-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 10/16-04-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται 
δεκτή η από 19-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΚΑΪ Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ Όν. πατρός ΙΣΜΑΪΛ, 
γεν. 28-06-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

 Ι 

(2)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.106441/2020/0003762/
14-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΝΑΣ (LINA) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANTIN) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A442935, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 03-11-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.116280/2020/0000557/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΥΖΕΪΡΑΪ (YZEIRAJ) 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) ον. πατρός ΓΚΟΥΡΟ (GURO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A501020, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
27-04-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.116884/2020/0002147/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 26-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΟΦΚΑ (PROFKA) 
ΑΝΤΩΝ (ANDON) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 

(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A317354, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 02-09-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.39496/2020/0002144/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-10-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
(VANGJELIDHI) ΟΡΕΣΤΗΣ (OREST) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A374818, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-11-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.117210/2020/0003947/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΚΑΣ (NIKA) ΑΡΜΑΝΤ 
(ARMAND) ον. πατρός ΜΑΡΓΚΑΡΙΤ (MARGARIT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A374746, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-06-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

 Ι 

(3)
 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.101933/2016/ 

0027270/05-10-2016 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3451.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.101933/2019/0009050/
08-09-2020 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, τρο-
ποποιείται η υπό στοιχεία Φ.101933/2016/0027270/
05-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3451), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258) της (επώνυμο) ΚΑ-
ΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ (όνομα) ΙΡΙΣ ΧΡΥΣΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-1980, ως 
προς τη νομική βάση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας, από 
το εσφαλμένο «άρθρο 2 του ν.δ. 3370/1955» στο ορθό 
«άρθρο 1 γ του ν.δ. 3370/1955». 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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  (4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.113520/2018/0009792/
10-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 08-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΝΤΟΡΟΒΑ (SYDOROVA) 
ΕΥΔΟΚΙΑ (YEVDOKIYA) ον. πατρός ΝΤΜΙΤΡΟ (DMYTRO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A000362, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΑ την 12-09-1951 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.114246/2019/0005852/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 22-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΝΤΕΜΗ (BADEMI) 
ΤΖΙΝΑ (XHINA) ον. πατρός ΧΑΤΖΙ (HAXHI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A352150, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.79670/2020/0000595/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΟΜΟΝΤΟΒΙΤΣ 
(DOMONTOVYCH) ΓΚΑΛΙΝΑ (GALYNA) ον. πατρός ΦΕ-
ΝΤΙΡ (FEDIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A003838, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 04-04-1956 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

 Ι 

   (5) 
 Τροποποίηση της υπό στοιχεία  Φ.101307/2018/ 

0008750/02-05-2018 απόφασης κτήσης ελλη-

νικής ιθαγένειας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

Β’ 2051.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.101307/2020/0003058/
01-09-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών τρο-
ποποιείται η υπό στοιχεία Φ.101307/2018/0008750/
02-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2051), περί κτήσης της 
ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 1 περ. γ' του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258) της (επώνυ-
μο) ΦΕΡΡΕΪΡΑ (όνομα) ΝΑΤΑΛΙ ΛΟΥΣΙΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΑΛΜΠΕΡΤΟ ΝΕΤΟ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙ-
ΚΗ την 17-11-1977, ως προς το επώνυμο, από το πατρικό 
«ΦΕΡΡΕΪΡΑ» στο συζυγικό «ΜΠΕΡΚΜΑΪΕΡ». 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

 Ι 

   (6) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.25628/2019/0015766/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-06-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΦΩΤΟ (FOTO) ΛΟΥ-
ΛΙΕΤΑ (LULJETA) ον. πατρός ΜΑΓΙ (MAJI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A500919, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1991 
και κατοικεί στο Δήμο Παλλήνης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.25678/2020/0006886/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ (MUSTAQI) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD) ον. πατρός ΓΑΚΗ (GAQI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A500596, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-05-1970 και κατοικεί στο Δήμο Κηφησιάς.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.25663/2019/0007231/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΤΣΑΪ (MACAJ) 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (HRISULLA) ον. πατρός ΝΟΒΡΟΥΖ (NOVRUZ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A562340, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 25-12-1963 και κατοικεί στο Δήμο Χαλανδρίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.12985/2020/0003317/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-06-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΡΟΥ (BORO) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) ον. πατρός ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A486660, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 21-05-1990 και κατοικεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.28105/2020/0009292/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΑΒΑΡΑΣ (XHAVARA) 
ΑΔΗΜΟΣ (ADHIMO) ον. πατρός ΜΗΝΑΣ (MINA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A497135, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-10-1958 και κατοικεί στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.27476/2020/0003948/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-02-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΑΣ (DHIMA) 
ΛΑΜΠΡΟΣ (LLAMBRO) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A381625, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-05-1983 και κατοικεί στο Δήμο Παιανίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.28061/2020/0001266/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-06-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΕΤΟΣ (NETO) ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ (ANDREA) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. Α341554, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-12-1966 και κατοικεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.26630/2020/0006968/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΧΑ (MUHA) 
ΑΝΑΪΡΝΤΑ (ANAIRDA) ον. πατρός ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A391540, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-10-1996 και κατοικεί στο Δήμο Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.26665/2020/0006925/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 31-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΜΑΪ (MEMAJ) ΜΙΜΟ-
ΖΑ (MIMOZA) ον. πατρός ΑΛΕΞΗΣ (ALEKS), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A389060, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-03-1966 
και κατοικεί στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.27356/2020/0009837/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 29-01-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΥΡΟΥ (QIRO) ΟΛΓΑ 
(OLLGA) ον. πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (HARALLAMB), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A479675, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
26-12-1982 και κατοικεί στο Δήμο Μαρκόπουλου Με-
σόγαιας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.27439/2020/0000891/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-02-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΙΚΑ (DIKA) ΜΑΡ-
ΣΕΛΑ (MARSELA) ον. πατρός ΔΗΜΟ (DHIMO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A405330, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
19-03-1969 και κατοικεί στο Δήμο Χαλανδρίου.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.27194/2019/0015165/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-01-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΕΤΖΟΣ (REXHO) 
ΡΩΜΑΙΟΣ (ROMEO) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A501456, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-07-1974 και κατοικεί στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος.

13. Με την υπό στοιχεία Φ.26370/2020/0006921/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΝΟΣ (LLANO) 
ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON) ον. πατρός ΛΟΥΑΝ (LUAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A402646, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-04-1982 και κατοικεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

14. Με την υπό στοιχεία Φ.26376/2020/0006973/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-09-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΣΑΠΗ (KASAPI) 
ΜΑΡΙΟ (MARION) ον. πατρός ΑΛΕΚΟ (ALEKO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A500342, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-06-1986 και κατοικεί στο Δήμο Παλλήνης.

15. Με την υπό στοιχεία Φ.26098/2020/0006889/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-07-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
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ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΚΑΪ (LIKAJ) ΕΛΕ-
ΝΗ (ELENI) ον. πατρός ΜΑΞΙΜ (MAKSIM), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A501188, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1985 
και κατοικεί στο Δήμο Παλλήνης.

16. Με την υπό στοιχεία Φ.26025/2020/0006893/
15-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-07-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΛΟΥΣΗ (ALLUSHI) 
ΑΛΜΑ (ALMA) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A500770, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1984 
και κατοικεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

 Ι   

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.29181/2018/0014821/01-09-
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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΙΑ 
(επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 08-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (SAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (SAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΙΣΑ (KLARISA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.29176/2018/0014815/

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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΜΑΣΑΛΟΒΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2009 και κατοικεί 

στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 27-10-2005 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΣΑΛΟΒ (MASALOV) (κύριο 

όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΟΡΙΚΟ (TODORIKO) (κύριο 

όνομα) ΜΑΓΙΑ (MAYYA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.29180/2018/0014820/

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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 08-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (SAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (SAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΙΣΑ (KLARISA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28936/2018/0013443/

24-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΑΡΕΚ 
(επώνυμο) ΣΙΡΙΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΝΤΑΒΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-11-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΡΙΝΙΑΝ (SHIRINYAN) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΒΙΤ (DAVIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (KARAPETYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΕ (KRISTINE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28457/2018/0010188/

05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
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νεται αποδεκτή η από 10-07-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΡΑΝ (πατρώνυμο) ΣΕΡΤΖΙΟΥ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 16-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΑΝ (BORAN) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΤΖΙΟΥ (SERGIU).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΑΝ (BORAN) (κύριο όνομα) 

ΙΝΝΑ (INNA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.29175/2018/0014813/

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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ (επώνυ-
μο) ΜΑΣΑΛΟΒ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 27-10-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΣΑΛΟΒ (MASALOV) (κύριο 

όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΟΡΙΚΟ (TODORIKO) (κύριο 

όνομα) ΜΑΓΙΑ (MAYYA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.28507/2020/0006588/

05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 12-07-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΑΒΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11- 2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙ (AVDI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙ (AVDI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.29166/2018/0014793/

31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ (ALIU) (κύριο όνομα) ΜΕ-

ΡΙΤΑ (MERITA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.29161/2018/0014785/

31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΧΙΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 07-09-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΤΟ (HITO) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΤΟ (HITO) (κύριο όνομα) ΣΟΥ-

ΖΑΝΑ (SUZANA).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.29159/2018/0014781/

31-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΧΙΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-09-2001 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΤΟ (HITO) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΤΟ (HITO) (κύριο όνομα) ΣΟΥ-

ΖΑΝΑ (SUZANA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

    Ι 

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.29040/2018/0013810/
24-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 02-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΕΣΚΕΛΛΑ 
(επώνυμο) ΜΠΟΤΡΟΣ (πατρώνυμο) ΜΠΙΣΟΪ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29- 01-2012 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 05-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΤΡΟΣ (BOTROS) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΙΣΟΪ (BESHOY).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΟΥΑΝΤ (AWAD) (κύριο όνομα) 

ΙΜΑΝ (EMAN).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.29028/2018/0013794/

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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 02-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΡΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09- 2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 07-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΡΙ (MERDARI) (κύριο όνο-

μα) ΧΕΛΙΝΤΟΝ (HELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΡΙ (MERDARI) (κύριο όνο-

μα) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29026/2018/0013791/
24-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑ-
ΛΑΜΙΝΑΣ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΠΑΣΚ 

(PASHK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΒΕΡΑ 

(VERA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.29025/2018/0013790/

24-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ 
(επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22- 02-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 26-03-2004 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (YMERALILAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ (YMERALILAJ) (κύριο 

όνομα) ΚΛΑΡΙΤΑ (KLARITA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

 ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

  Ι 

(9)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.1874/2020/0000553/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδε-
κτή η από 02-09-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑΓΙΑΡΟΒΑ (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΣΚΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.21.1/1665/15-02-2019 Βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

 Ι 

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.   

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.4978/2020/0001131/
09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-09-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΛΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2010 και κατοικεί στο 

Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (KOLNEKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (KOLNEKU) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4979/2020/0001132/

09-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-09-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16- 01-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (KOLNEKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (KOLNEKU) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA) .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ    

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