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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.28180/2020/0005298/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
20/03-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 
19-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΒΙΑΚΑΛΟ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 25-03-1968 στην ΡΩΣΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 14077/2020/0004038/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 23/25-09-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 12-03-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΕΖΙ Όνομα ΑΡΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΦΑΝΤΙΛ, 
γεν. 14-05-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 14380/2019/0008004/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 4/06-03-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 30-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΟΥΠΗ Όνομα ΡΙΜΟΝΤΑ Όν. πατρός 
ΠΕΤΣΟ, γεν. 10-02-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 18883/2020/0002643/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 5/11-03-2020 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 24-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΤΑΡ Όνομα ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΤΖΩΡΤΖ, γεν. 06-05-1983 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 13004/2019/0014265/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2/24-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 
14-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛΚΑ Όν. πατρός 
ΙΛΤΣΟ, γεν. 20-10-1944 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.27402/2019/0006954/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
2/24-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 
16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΧΜΟΥΝΤ Όνομα ΧΕΜΝ Όν. πατρός 
ΧΑΜΑ, γεν. 14-10-1986 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.31831/2020/0005954/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 1/09-01-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-10-2019 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΝΤ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Όνομα ΤΖΟ ANN Όν. 
πατρός ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΟΛΙΒΕΡ, γεν. 11-07-1958 στην ΒΕ-
ΝΕΖΟΥΕΛΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ. 13202/2019/0007548/ 
14.07.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
6/20-03-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΚΟ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΦΑΧΡΙ, 
γεν. 04-07-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.31407/2020/0004708/ 10.6.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως 
ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 25/12-09-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 

Νήσων γίνεται δεκτή η από 16-07-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΚΙ Όνομα ΤΖΙΛΙΑΝ ΝΤΩΝ Όν. πατρός 
ΤΖΩΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 06-05-1968 στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

1. Με την υπό στοιχεία Φ.14200/2019/0014567/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 22/11-07-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-03-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΥΣΣΕΙΝ Όνομα ΓΙΟΥΣΕΦ Όν. πατρός 
ΑΧΜΕΝΤ ΜΟΧΑΜΕΝΤ, γεν. 01-01-1971 στην ΥΕΜΕΝΗ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.13762/2020/0004262/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
17/27-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 03-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΛΛΑ Όνομα ΓΚΕΡΟΝΤ Όν. πατρός 
ΕΝΓΚΕΛ, γεν. 31-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16439/2019/0008910/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 25/12-09-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 24-09-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΡΙΑ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός 
ΜΟΥΝΙΡ, γεν. 07-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.13867/2020/0003991/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 16/26-06-2019 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΦΕΡΡΟ Όνομα ΛΟΡΕΝΤΣ Όν. πατρός ΖΕΚΙΟ, 
γεν. 24-12-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.14522/2020/0005451/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 35/11-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 14-05-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΓΙΑΝΙ Όν. πατρός ΔΙΜΙΤΕΡ, γεν. 
24-05-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

 6. Με την υπό στοιχεία Φ. 14760/2020/0001194/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
2/29-01-2020 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 11-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΓΑΜΠΟΛΙΟΥ Όνομα ΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΝΑΟΥΝ, γεν. 15-10-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ. 14186/2019/0014528/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 23/12-07-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-03-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΕΡΒΕΧΕ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΕΜ, γεν. 11-03-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ. 13443/2019/0013572/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
10/17-04-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΙΝΙ Όνομα ΠΡΑΝΒΕΡΑ Όν. πατρός ΑΡΙΦ, 
γεν. 14-08-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ. 13428/2020/0005485/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
10/17-04-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΑΪ Όνομα ΦΑΤΜΙΡ Όν. πατρός ΜΠΕΖΑΝ, 
γεν. 11-12-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.13528/2020/0005481/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
10/18-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 
08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΡΕΝΙ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ, 
γεν. 11-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.13440/2019/0013569/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
10/17-04-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΙΝΙ Όνομα ΝΕΣΑΤ Όν. πατρός ΝΑΖΜΙ, 
γεν. 20-09-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.13252/2020/0005793/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
7/27-03-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΙ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ, γεν. 13-08-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπό στοιχεία Φ.11785/2019/0013937/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
7/27-03-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η 
από 08-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΚΑΪ Όνομα ΣΟΦΟΚΛΗ Όν. πατρός 
ΑΒΝΤΟΥΛ, γεν. 27-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την υπό στοιχεία Φ.14000/2019/0008604/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 21/12-09-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΣΟΡΑ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡ, γεν. 
13-01-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

15. Με την υπό στοιχεία Φ.14543/2020/0002465/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 3/05-02-2020 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΒΑΤΣΙ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΚΑΚ, γεν. 07-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

16. Με την υπό στοιχεία Φ.14412/2020/0005344/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 30/07-11-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 05-05-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΡΡΙ Όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΓΚΕΡΓΚΙ, 
γεν. 22-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

17. Με την υπό στοιχεία Φ. 13692/2020/0006448/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 14/31-05-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΟΥΛΕ Όνομα ΠΥΡΡΟ Όν. πατρός 
ΜΕΣΟΥΝΤ, γεν. 28-05-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

18. Με την υπό στοιχεία Φ.13925/2019/0011639/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 19/28-06-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-02-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΒΑΤΣΗ Όνομα ΚΩΤΣΟ Όν. πατρός 
ΜΙΚΑΗΛ, γεν. 12-04-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

19. Με την υπό στοιχεία Φ.14595/2019/0010219/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 34/05-12-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 21-05-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΓΚΙ Όνομα ΜΙΛΑΑΝΤ Όν. πατρός 
ΡΟΣΝΤΙ, γεν. 02-01-1972 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

20. Με την υπό στοιχεία Φ.18750/2020/0002625/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 18/27-06-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-03-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΡΒΙΣΙ Όνομα ΕΡΙΟΝΑ Όν. πατρός ΑΣΚΕΡΙ, 
γεν. 02-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

21. Με την υπό στοιχεία Φ.30854/2020/0005830/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 
22/11-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 
17-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΑΖΙ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΣΚΕΛΚΙΜ, 
γεν. 20-03-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

22. Με την υπό στοιχεία Φ.14173/2019/0013784/ 
10.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 23/12-07-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-03-2015 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΕΚΑ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΧΙΛΕ, 
γεν. 20-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

23. Με την υπό στοιχεία Φ.14251/2019/0014376/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 21/12-09-2019 
πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 02-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΠΚΟΛΑΪ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός 
ΝΤΟΝΤΕ, γεν. 10-08-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

24. Με την υπό στοιχεία Φ.14172/2019/0013772/ 
21.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 
υπ΄αρ. 23/12-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων 
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γίνεται δεκτή η από 26-03-2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΝΙ Όνομα ΠΥΡΟ Όν. πατρός ΒΙΚΤΩΡ, 
γεν. 18-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.31438/2020/0005490/ 
01.09.2020 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 23-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΙΟΣΑΣΗ (GJOSASI) 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑNDROMAHI) ον. πατρός ΓΚΙΚΕ (GJIKE), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Α608403, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 02-10-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30357/2019/0014312/ 
01.10.2020 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: ΜΠΑΚΟΣ (ΒΑΚΟ) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ 
(ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Α549745, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-08-1988 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27823/2020/0008729/ 
18.09.2020 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 15-05-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑLEKSANDROS) ον. πατρός ΙΛΙΡ (ILIR), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Α372696, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.27532/2019/0004491/ 
03.08.2020 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 17-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΑΤΟΥ (ΤΑΤΟ) ΦΛΟΡΙΚΑ 
(FLORIKA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. 

Α494895, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1967 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7403/2018/0004697/ 
02.09.2020 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 10-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (DIAMANTI) 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI) ov. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Α549878, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 07-05-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.31183/2020/0006101/ 
28.08.2020 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 18-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ (PAPA) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ) 
ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Α549387, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1961 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.33039/2020/0008252/ 
28.09.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 07-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΧΩΛΛ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15- 12-1975, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.32850/2020/0005645/ 
28.09.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 29-06-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΙΝΗΡΟΣ (όνομα) ΙΩΑΚΕΙΜ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-1974, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.32803/2020/0004695/ 
29.09.2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 09-06-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΗΛΙΑΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01- 05-1974, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

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.27500/2020/0002118/ 
05.10.2020 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 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 17-04-2018 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΠΕΤΡΟ (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1984, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2003 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1860/2/07-02-
2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24591/2020/0002198/ 
29.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΝΓΚΑ (όνομα) ΣΕΛΙΜΕ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-03-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18196/ 
01-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27799/2020/0002419/ 
29.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΡΝΑΤΣΙ (όνομα) ΠΡΙΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΑΝΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1996, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4530/16/23-03-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.33056/2020/0008910/ 
29.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 08-09-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΜΟΡΑΒΑ (όνομα) ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-1993, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
17086/14-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.28017/2020/0008913/ 
29.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (όνομα) ΕΛΣΑ (πατρώνυμο) ΜΑΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06- 1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6930/27/09-05- 2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.27542/2020/0002126/ 
25.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 17-04-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΙΜΟ (όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-1994, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4720/6/23-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
   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.23420/2020/0009167/05-10-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 19-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) 
ΜΑΤΣΚΟ (πατρώνυμο) ΑΝΑΤΟΛΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18920/46/14.12.2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29270/2018/0015519/ 
05.10.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώ-
νυμο) ΦΙΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9620/20/26-06-2018 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29271/2018/0015520/ 
05.10.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2018 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΣΑ 
(επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΛΕΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
14300/8/18-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.26375/2019/0004159/ 
29.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17150/1/ 
07.11.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής. 

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 της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.29210/2020/0008486/ 
28.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 23.10.2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΣΟ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ 
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(πατρώνυμο) ΦΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30.06.2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8670/12/11.06.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27833/2020/0002447/ 
28.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΦΕΝΤΙΑΝ (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (πατρώνυμο) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 13-08-1984, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2004 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 14040/14/25.09.2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27830/2020/0002442/ 
28.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 15.05.2018 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΝΤΡΕΤΣΑΪ (όνομα) ΚΟΛ (πατρώνυμο) ΖΕΦΕ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 05.05.1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2780/27/23-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.27824/2020/0002440/ 
28.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2018 δήλωση  - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

την 12.06.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.06.2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4450/5/23-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(9)
   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.29198/2018/0015064/ 
15.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.06.2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14920/10/09.10.2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27027/2020/0008271/ 
15.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 13.02.2018 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(επώνυμο) ΤΑΝΓΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.02.2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
20200/21/ 11-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.25371/2019/0011700/ 
15.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑ-
ΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥ-
ΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21346/37/24.01.2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.29246/2018/0015153/ 
21.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΕΝΤΙ (επώνυ-
μο) ΝΑΚΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14920/1/08-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.26159/2017/0020766/ 
01.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ 
(επώνυμο) ΜΕΡΚΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 
30.06.2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15202/1/12-10-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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.8744/2019/0000691/ 
12.10.2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 23-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΜ (ΒLERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (PLAKU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9355/2020/0000262/ 

12.10.2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/ 2004 - 
Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΛΙΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2013, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ΑRTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΑ (LORENA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.6945/2019/0001894/12.10.2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ιθαγέ-
νειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 22-08-2019 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΙΟΖΙ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
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(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02.12.2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

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

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   
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*02046652210200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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