
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

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

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.)

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα

9 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία 
Φ.4123/2020/0000238/23-06-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3024.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.210558/2020/0006603/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 

07-11-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΓΕ-
ΝΕΥΗ, γίνεται δεκτή η από 08-11-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΠΠΕΫ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ Όν. πατρός ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ, γεν. 05-07-1952 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.215338/2020/0005519/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
07-11-2018 έκθεση της Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 07-11-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΩΤΟΣ Όνομα ΚΛΕΝΤΗΣ Όν. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ, 
γεν. 29-05-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.216445/2020/0006908/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
19-12-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 19-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΚΟΝΟΜΗ Όνομα ΙΝΕΣ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 12-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216464/2020/0006036/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
17-12-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 17-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΟΥΛΙΟΥ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός 
ΟΡΕΣΤ, γεν. 09-05-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.218102/2020/0008323/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
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θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
19-09-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 19-09-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΗ Όνομα ΝΤΟΡΙΝΑ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΑΚΗΣ, γεν. 25-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.216471/2020/0006029/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
19-12-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 19-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΕΡΓΚΗ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΓΚΙΝ, 
γεν. 28-12-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.216474/2019/0008811/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
17-12-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 17-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΩΣΣΗΣ Όνομα ΑΡΗΣ Όν. πατρός ΣΩΚΡΑ-
ΤΗΣ, γεν. 29-08-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.216485/2020/0005269/ 10-
09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 17-12-2018 έκθεση της 
Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 17-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΟΥΛΙΟΥ Όνομα ΒΑΓΓΕΛΙΩ Όν. πατρός 
ΟΡΕΣΤ, γεν. 09-05-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.211147/2020/0005074/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 05-02-2018 έκθεση του 
Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 

Ελλάδας στο TEA ABIB, γίνεται δεκτή η από 25-01-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΧΟΥΑΖΙ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός 
ΣΑΛΗΜ, γεν. 20-11-1955 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.211151/2020/0005075/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
05-02-2018 έκθεση του Διευθύνοντα το Προξενικό Γρα-
φείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 01-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΧΟΥΑΖΙ Όνομα ΧΡΙΣΤΟΣ Όν. πατρός 
ΣΑΛΗΜ, γεν. 23-12-1965 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.211153/2020/0005397/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 08-02-2018 έκθεση του 
Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η από 08-02-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΧΟΥΑΖΙ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. πατρός 
ΣΑΛΗΜ, γεν. 04-10-1952 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.211156/2020/0005391/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 08-02-2018 έκθεση του 
Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η από 08-02-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΧΟΥΑΖΙ Όνομα ΚΩΣΤΑΣ Όν. πατρός 
ΣΑΛΗΜ, γεν. 18-05-1960 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.215507/2020/0005516/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
12-11-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 12-11-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΚΑ Όνομα ΣΙΛΒΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΑΚ, 
γεν. 03-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.216695/2020/0005072/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 27-02-2019 έκθεση του 
Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
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Ελλάδας στοΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η από 07-03-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΜΑΝΗΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΟ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 26-04-1980 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.217774/2020/0007369/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
11-04-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΡΩΜΗ, γίνεται 
δεκτή η από 03-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΟΥΝΙ Όνομα ΜΙΚΕΛΕ Όν. πατρός 
ΣΠΙΡΙΝΤΙΟΝΕ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ, γεν. 15-10-1971 στην ΙΤΑΛΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.216696/2020/0005073/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 06-03-2019 έκθεση του 
Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η από 07-03-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΜΑΝΗΣ Όνομα ΑΝΤΩΝ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 29-06-1986 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.210798/2020/0008128/ 
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
15-01-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η από 11-01-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΙΣΤΑΝΗΣ Όνομα ΕΡΓΚΥΣ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 07-01-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.213188/2020/0008965/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
31-05-2018 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 31-05-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός 
ΘΟΔΩΡΗΣ, γεν. 12-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.214322/2020/0005086/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 17-09-2018 έκθεση του 
Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η από 20-09-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΝΙ Όνομα ΙΓΚΑΛ Όν. πατρός ΓΚΕΝΤΑΛΙΑ, 
γεν. 28-09-1969 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.215214/2020/0005497/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 13-11-2018 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 13-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΟΛΑΡΗ Όνομα ΜΑΝΘΑ Όν. πατρός 
ΚΩΤΣΙΟΣ, γεν. 14-03-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.215239/2020/0005493/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 21-11-2018 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 21-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΣ, γεν. 26-08-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.218052/2020/0006108/
04-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 02-10-2019 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 02-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΑΤΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. πατρός ΚΩΣ-
ΤΑΣ, γεν. 16-09-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.215499/2020/0005510/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 09-11-2018 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 09-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΝΗΣ Όνομα ΝΙΚΟΣ Όν. πατρός ΚΩΤΣΟΣ, 
γεν. 02-09-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.
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8. Με την υπό στοιχεία Φ.215315/2020/0005532/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
06-11-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡ-
ΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 06-11-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι-
χεία:

Επώνυμο ΤΣΑΜΑ Όνομα ΟΛΤΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΣΤΕΧΑΚ, γεν. 13-10-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.215246/2020/0005489/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 07-11-2018 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 07-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΣΗ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΙΑ Όν. πατρός ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ, γεν. 01-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.215245/2020/0005492/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά την από 20-11-2018 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή 
η από 20-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΟ Όνομα ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑΚΗΣ, 
γεν. 24-04-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.218568/2020/0008142/
09-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
13-01-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στον 
ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 15-01-2020 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΡΡΕΣ ΣΚΕΡΡΕΤΤ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όν. πατρός ANTONIO, γεν. 11-08-2001 στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  Με την υπό στοιχεία Φ.217567/2020/0008823/
04-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), της παρ. 1 
του άρθρου 69 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), του άρθρου 
33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217) και τη παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49) γίνεται δεκτή η από 24-11-1997 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΒΙΚΟΒΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΔΙΜΗΡ, γεν. 26-05-1956 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.)

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.21322/2020/0010050/
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 
(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 23-02-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΛΙΚΟΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΟΜΕΤΙ (LIKOMETI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΕΣΝΙΚ (ΒESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΟΜΕΤΙ (LIKOMETI) (κύριο όνο-

μα) ΜΟΡΕΝΑ (MORENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.25789/2020/0007544/

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 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΠΑΠΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑ-
ΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) ΠΕ-

ΤΡΟ (PETRO)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 
ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA)

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27290/2020/0010096/
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 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 09-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (ΒALI) (κύριο όνομα) 

ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (ΒALI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.27291/2020/0010091/14-09-

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 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 19-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (ΒALI) (κύριο όνομα) 

ΣΩΚΡΑΤ (SOKRAT) 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙ (ΒALI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA)

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.) 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.18289/2020/0000846/
11-09-2020 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΠΡΡΟΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-12-2003 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 εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4969/13-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18290/2020/0000852/
11-09-2020 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 15-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-06-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗ-
ΝΩΝ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4646/06-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18291/2020/0000857/
11-09-2020 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 20-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΝΤΙΟΝ (επώνυμο) 
ΜΑΜΟΥΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟ-
ΝΙΔΑΣ, 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 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4834/06-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.18296/2020/0000881/
11-09-2020 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 27-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-06-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 
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σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4913/07-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.40167/2020/0002032/
17-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 17-08-2020 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΣΙΜΡΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΛΑΚΒΙΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ στις 10-10-2005, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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.53.1/6201/27-07-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.40170/2020/0002162/
17-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 26-08-2020 δήλωση - 
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΟΡΙΣΑ (επώνυμο) ΛΟΥΜΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 15-09-2003 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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.53.1/6605/10-08-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.40169/2020/0002086/
18-09-2020 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 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 19-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΙΑΖΙΜΠΕ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 
30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/6544/ 
06-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(9)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8792/2019/0003530/
23-09-2020 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 27-03-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΟΚΟ (DOKO) 
ΑΡΜΠΕΝ (ΑRBEN) ον. πατρός ΣΑΖΑΝ (SAZAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ 
αρ. Α482446, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-
1983 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.8359/2018/0004943/
23-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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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 (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-09- 2004 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
17-11-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ (ΒUZI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9164/2019/0003015/

23-09-2020 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 21-10-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΝ (ERVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

ΕΜΠΛΙΧΑ (EMBLIHA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9334/2020/0000128/

23-09-2020 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 (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (επώνυ-
μο) ΠΑΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-06- 2013, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-08-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (PANXHI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (KUQJA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΑΝΤΑ (DENADA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.9533/2020/0001576/
23-09-2020 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 24-06-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
01-07-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.8918/2019/0001671/

22-09-2020 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 23-05-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΓΙΑΡΝΤ 
(επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, 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 23-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA)
6. Με την υπό στοιχεία Φ.9314/2020/0000030/ 

22-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΠΙΧΙΕΝΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΕΒΓΚΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
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από 11-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΧΙΕΝΚΟ (PIKHIYENKO) (κύριο 

όνομα) ΓΙΕΒΓΚΕΝ (YEVGEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΧΙΕΝΚΟ (PIKHIYENKO) (κύριο 

όνομα) ΤΕΤΙΑΝΑ (TETYANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
      Στην υπό στοιχεία Φ.4123/2020/0000238/23-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3024 διορ-
θώνονται όπου αναφέρονται 

τα εσφαλμένα: «του ενήλικου»  «ως ενήλικος» «της 
ηλικίας του»

στο ορθό:
«της ενήλικης» «ως ενήλικη» «της ηλικίας της», αντίστοιχα.

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση Ιθα-
γένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043470510200008*
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