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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.5610/2020/0011768/
26-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/
2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του ν. 4735/20 (Α’ 197), γί-
νεται δεκτό το από 31-01-2011 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΕΡΝΕΖΟΣ (όνομα) 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2010, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29982/2020/0009804/
25-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, 
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 20-07-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ-ΚΑΝΤΙΑΝΗ (όνομα) ΒΑΝΕΣΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΙΣΙΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
27-05-1994, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνση Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.10161/2020/0002968/
09-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) ΕΛΕΝΑ (ELENA) ον. 
πατρός ΙΣΜΑΗΛ (ISMAIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A339773, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1972 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.4359/2020/0001359/02-12-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 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 12-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΒΕΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΒΕΝΤΙΜ (VENDIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-
πή που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη, 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3606/2020/0001749/
08-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 18-08-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
(πατρώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5275/18-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.4382/2020/0001096/02-12-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
30-06-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 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 12-06-2020 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4180/17-06-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.18206/2019/0000930/
11-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 10-07-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΡΑΪ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-11-2004 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
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4155/01-07-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18221/2019/0001032/
11-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 07-08-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΡΑΤ-
ΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΝΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3603/19-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

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 το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.9180/2020/0000880/
25-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 17-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΕΝΟΛΛΙ (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2001 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-

νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 6224/07-01-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9191/2020/0000883/
25-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-03-2020 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΛΑΪ (όνο-
μα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 646/06-02-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.9179/2020/0000138/
25-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΤ-
ΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6857/13-01-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.8850/2020/0000693/
13-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από
03-05-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΕΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθη-
κε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 23-12-1960, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

    Στην υπό στοιχεία Φ.8815/2020/0003253/23-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, (Β’ 5423), στη σελίδα 64105, στη β’ 
στήλη, διορθώνονται οι στίχοι 22oς έως 24oς εκ των 
άνω 

το εσφαλμένο: 
«ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (DUUA) (κύριο όνομα) 
ΓΙΑΝΙ (JANI). 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (DUUA)…» 
στο ορθό: 
«ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (DULJA) (κύριο όνομα) 
ΓΙΑΝΙ (JANI). 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΓΙΑ (DULJA)…».  

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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