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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.213429/2020/0008137/
11-9-2020 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 2-5-2018 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣ-
ΚΟ, γίνεται δεκτή η από 2-5-2018 αίτηση πολιτογράφη-
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΚΑΡΝΤ, Όνομα ΘΕΑ ΝΤΩΝ, Όν. πατρός 
ΓΚΕΥΛΟΡΝΤ ΑΡΘΟΥΡ, γεν. 14-9-1988 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.213714/2020/0008131/
11-9-2020 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 6-7-2018 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στο ΧΙΟΥΣΤΟΝ, γίνεται δεκτή 
η από 6-7-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΛΑΣ, Όνομα ΧΑΡΟΛΝΤ ΤΖΕΫ, Όν. 
πατρός ΣΤΑΝΛΕΫ X, γεν. 12-9-1958 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.213724/2020/0008126/
11-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 9-7-2018 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, γίνεται 
δεκτή η από 9-7-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΟΥΙΣ ΦΑΡΜΕΡ, Όνομα ΒΑΡΒΑΡΑ ANN, Όν. 
πατρός ΤΑΛΛΙΣ ΤΖΟΝ, γεν. 12-11-1949 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.214312/2020/0008171/
11-9-2020 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 19-10-2018 έκθε-
ση του Προξένου της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται 
δεκτή η από 12-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ, Όνομα ΡΑΙΑΝ ΑΝΤΡΙΟΥ, Όν. 
πατρός ΠΙΤ ΚΡΙΣ, γεν. 9-10-1982 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.214902/2020/0008191/
11-9-2020 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  15-10-2018 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στον ΆΓΙΟ ΠΑΥ-
ΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, γίνεται δεκτή η από  4-9-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΣΙ-ΠΑΠΠΑΣ, Όνομα ΑΛΕΣΑΝΤΡΕ, Όν. 
πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 14-10-1972 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.215065/2020/0008167/
11-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως 
ισχύουν και μετά την από  15-11-2018 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 15-
10-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΣ, Όνομα ΣΤΕΦΑΝ API, Όν. πατρός ΟΥΩΛ-
ΤΕΡ ΝΤΕΗΛ, γεν. 4-8-1982 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.215066/2020/0008169/
11-9-2020 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 12-10-2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, 
γίνεται δεκτή η από 12-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΛΛΟΣ, Όνομα ΛΟΥΗΣ ΝΤΕΙΒΙΝΤ, Όν. πα-
τρός ΛΟΥΗΣ ΤΖ., γεν. 28-8-1954 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1876/2020/0000579/16-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄217), γίνεται αποδεκτή η 
από 9-9-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΟΝΑ (επώνυμο) ΚΙΣΚΙΝΕΒΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΥΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ την 16-9-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 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 30-6-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/7267/10-8-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

I

(3)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

    Με την υπό στοιχεία Φ.2823/2020/0000350/16-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-8-2020 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΪΝΤΑ 
(επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΑΧΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 4-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/6293_6696/7-7-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.2825/2020/0000471/22-9-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 16-7-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΝΑΖΙΡΗΣ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-1-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
της Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

I

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

    Με την υπό στοιχεία Φ.2826/2020/0000461/16-9-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικης Μακεδονιας - Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 24-7-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (όνομα) 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-2-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν.3284/2004.

 Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
της Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

I

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

     Με την υπό στοιχεία Φ.2807/2020/0000409/4-9-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Aνατολικής Μακεδονίας - Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 6-4-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΖΩΗ (όνομα) ΣΑΒΑΚΕΛΥ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ την 18-9-2018, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν.3284/2004.

 Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
της Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

I

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.2342/2020/0000853/18-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 28-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΤΣΟ 
(όνομα) ΑΛΕΞΗ (πατρώνυμο) ΖΑΡΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-7-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/8025/21-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας .

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2284/2020/0000847/18-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 
16-9-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ (όνο-
μα) ΟΡΤΕΝΤΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6954/12-9-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας .

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2122/2019/0001989/18-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
5-3-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (όνομα) 
ΝΤΟΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 6-11-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.20.4/1216/25-2-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

I

(8)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 1.  Με την υπό στοιχεία Φ.3711/2020/0001188/11-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-8-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 5-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2020 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 12622/3-8-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3712/2020/0001212/11-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-8-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-12-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ-
ΔΡΟΥ, 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 30-6-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22753/26-9-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.3152/2020/0000920/22-9-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄217) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-4-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΡΑΧΟΛΛΙ 
(όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-4-1989 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 30-6-2008 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21890/30-5-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπό στοιχεία Φ.3696/2020/0001059/22-9-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 14-7-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 
(όνομα) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την  30-12-2016, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(11)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ. 18108/2020/0000972/
11-9-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
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με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-3-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΠΙΔΑ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΜΑΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8-8-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 367/8-2-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 18166/2019/0000599/
11-9-2020 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 
αποδεκτή η από 10-5-2019 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝ (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΑΤΙ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 30-6-2018 σύμφω-
να με την υπ’αρ. 2664/19-4-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18152/2019/0000554/
11-9-2020 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 3-5-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΤΙΟΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΡΟΣΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 2081/3-4-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.18072/2019/0001527/
11-9-2020 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 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-1-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (όνομα) 
ΣΙΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 14-7-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7558/5-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων .

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18181/2020/0000836/
11-9-2020 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 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 5-6-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΡΑ (όνο-
μα) ΜΠΟΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-2-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2051/3-4-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18056/2019/0001523/
11-9-2020 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 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-1-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΡΟ (όνομα) 
ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 24-3-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2018 
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σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8079/16-1-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

    Με την υπό στοιχεία Φ.1930/2019/0000750/21-8-2020
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 8-7-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΓΚΕΛΑ 
(επώνυμο) ΚΡΡΑΣΙ (πατρώνυμο) ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2011 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 13-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΡΑΣΙ (KRRASHI) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΜΙΡ (JETMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΡΑΣΙ (KRRASHI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.1873/2020/0000567/21-8-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-3-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΑ 

(πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
8-2-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 1494/19-2-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2000/2020/0000664/21-8-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
2-7-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 11750/7-11-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(15)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.1817/2020/0000515/21-8-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 19-12-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΤΑ (όνομα) ΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-10-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 30-6-2012 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 12749/11-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.1837/2020/0000574/21-8-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
23-1-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΤΛΛΑΡΗ (όνομα) ΑΝΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΒΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-4-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 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 30-6-2018 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 12873/18-12-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   Με την υπό στοιχεία Φ.2003/2020/0000483/6-7-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 απο-
δεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΑΠΙΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-9-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡ-
ΤΗΣ, 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 
23-3-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ (CAPJA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ (CAPJA) (κύριο όνομα) 

ΙΝΑ (INA) .

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

   1. Με την υπό στοιχεία Φ. 18253/2020/0000837/ 
16-9-2020απόφαση 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 19-2-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ 
(επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-8-2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 12-2-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 18254/2020/0000838/

16-9-2020 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 19-2-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΒΑΡΟ 
(επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-7-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, 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 12-2-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(18)

    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΜΙΡΙΕΤΑ 

(XHUVELI MIRJETA) .

   Με την υπό στοιχεία Φ.16252/2020/0001002/17-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 21 του ν.2690/1999, η με υπό στοι-
χεία Φ.16252/2015/0000310/3-4-2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 853), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) 
της ομογενούς XHUVELI (ΤΖΟΥΒΕΛΗ) MIRJETA (ΜΙΡΙΕ-
ΤΑ) JANI (ΓΙΑΝΝΗ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
12-10-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, 
διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

(19)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας.

    Με την υπό στοιχεία Φ.2982/2020/0000276/17-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 29-7-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΒΡΕΝΟ-
ΖΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-8-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 30-6-2019 σύμφω-

να με την υπ’ αρ. 826/29-6-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(20)
      Στην υπό στοιχεία Φ.198571/2016/0030800/

31-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η 
οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 242, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «του ομογενούς αλλοδαπού»,
στο ορθό: «της ομογενούς αλλοδαπής».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(21)
      Στην υπό στοιχεία Φ.45140/2020/0005562/9-7-2020 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3980, διορθώ-
νεται 

το λανθασμένο: "της ενήλικης",
στο ορθό: "του ενήλικου".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής)

I

(22)
      Στην υπό στοιχεία Φ.2896/2020/0000742/26-8-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3976, στη 
σελίδα 41858, στη β΄ στήλη, στον 12ο στίχο έκτων άνω, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «(επώνυμο) ΚΑΠΟ»,
στο ορθό: «(επώνυμο) ΚΑΓΙΟ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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