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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.209235/2019/0005610/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 25-04-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΑΦΑΪ Όνομα ΚΛΑΡΙΝΤΑ Όν. πατρός ΜΥΦΤΑΡ, γεν. 17-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.209955/2019/0005274/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 26-06-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται
δεκτή η από 26-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΛΛΑΪΤΖΗ Όνομα ΟΝΤΕΤΑ Όν. πατρός ΠΥΡΡΟΣ, γεν. 11-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
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3. Με την Φ.210172/2018/0026466/29-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 12-06-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Όνομα ΝΙΚΟΥΛΑ Όν. πατρός
ΞΕΝΟΦΩΝ, γεν. 06-12-1954 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.209353/2019/0003304/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 21-08-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται
δεκτή η από 21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΩΤΗΡΗΣ Όνομα ΜΕΝΕΛΑΟΣ Όν. πατρός
ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 27-12-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.209352/2019/0003307/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 21-08-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται
δεκτή η από 21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΩΤΗΡΗΣ Όνομα ΦΩΤΑΚΗΣ Όν. πατρός ΜΕΝΕΛΑΟΣ, γεν. 24-07-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.209380/2019/0003306/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 21-08-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται
δεκτή η από 21-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΩΤΗΡΗ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΜΕΝΕΛΑΟΣ, γεν. 30-01-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.208465/2019/0005597/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 15-06-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΤΡΑΪ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ,
γεν. 25-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.208028/2019/0005613/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
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(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 05-04-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΛΙΝΓΚΟ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΑ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤ, γεν. 20-03-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.199782/2019/0002279/15-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 11-11-2015
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΟΥΜΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗ Όν. πατρός ΣΠΙΡΟ, γεν. 02-11-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την Φ.209853/2019/0005528/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 23-05-2017
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΜΕΡΙΤΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ,
γεν. 03-01-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την Φ.208435/2018/0027032/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 22-06-2017 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται δεκτή η από
22-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΛΕ ΡΟΪ Όνομα ΖΩΗ ΑΝΔΡΕΑ
Όν. πατρός ΕΡΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, γεν. 13-07-1980 στην
ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την Φ.209771/2019/0005264/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά την από 07-08-2017 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
07-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΡΦΗΣ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ,
γεν. 19-01-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την Φ.209948/2019/0005269/26-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά την από 09-08-2017 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από
09-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΛΙΑΤΣΗ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 05-07-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
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νει νόμιμα στη χώρα από 26-09-2001 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΧΑΝΤΟΥΡ (BAHADUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΡΑΤΖΟΥΪΝΤΕΡ (RAJWINDER).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

Με την Φ.42947/2018/0017753/04-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 26-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΣ (επώνυμο)
ΓΚΕΖΑΪ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 2800/57/01-03-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.44652/2017/0020935/06-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 04-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΘΗ (επώνυμο)
ΡΙΣΤΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 23-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 αριθ. 8900/29/13-06-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.41524/2017/0002663/22-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΤΖΑΣΡΑΤΖ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΜΠΑΧΑΝΤΟΥΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-

Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.43129/2019/0002953/13-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΚΡΑΜΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

15366

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 5590/25/07-04-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την Φ.37900/2019/0002479/13-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 12-04-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΑΓΚΙΑΝ
(όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (πατρώνυμο) ΜΑΡΑΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 13-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθ. 1454/51/09-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.40526/2018/0024069/14-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2016 δήλωση -
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αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΙΤΣΙΑ (όνομα) ΛΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 13640/1/22-09-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.41867/2018/0022622/14-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΑΪ
(όνομα) ΛΑΜΠΗ (πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 20346/70/12-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΛΑΜΠΗ
ΤΖΕΛΙΛΑΪ σε ΛΑΜΠΗΣ ΤΖΕΛΙΛΑΪ.
3. Με την Φ.42082/2018/0024742/14-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (όνομα) ΑΡΣΕΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 540/31/30-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.42078/2018/0024897/14-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΪΚΟΛΛΙ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΡΙΝΤΒΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 19590/34/
23-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.42087/2018/0024903/14-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟ
(όνομα) ΒΑΛΤΕΡ (πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 15280/26/
14-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.Με την Φ.41995/2019/0002983/22-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 09-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝ (επώνυμο)
ΤΣΕΝ (πατρώνυμο) ΓΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
28-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 18260/65 / 01-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.42484/2019/0001975/22-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο)
ΤΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
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ΡΙΟΥ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 1230/29/06-02-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.41027/2016/0025860/13-03-2019 απόφαση
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
23-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΠΥΡΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 20-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 17070/47/ 15-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.39581/2019/0002832/12-03-2019 απόφαση
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/ 2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 21-07-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
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νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΝΤΕΟΝ-ΚΛΕΜΕΝΤ-ΕΡΟΜΟΣΕΛΕ (επώνυμο) ΟΜΠΙΝΥΑΝ (πατρώνυμο)
ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-01-1998
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΜΠΙΝΥΑΝ (OBINYAN) (κύριο
όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤ (CLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΜΠΙΝΥΑΝ (OBINYAN) (κύριο
όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤΑ (ROBERTA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.48277/2018/0018503/15-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217
Α’), γίνεται δεκτό το από 19-09-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ
(όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2016, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν.3284/2004.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.42663/2017/0006533/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 29-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛ (επώνυμο) ΤΟΣΛΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
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επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 19140/59/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.42141/2019/0002523/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ (επώνυμο)
ΤΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 21140/49/20-01-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.41367/2016/0027378/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΠΟΖΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 07-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΖΑΛΛΙ (POZHALLI) (κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΖΑΛΛΙ (POZHALLI) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA)
2. Με την Φ.41365/2016/0027376/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟ
(επώνυμο) ΠΟΖΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 07-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΖΑΛΛΙ (POZHALLI) (κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΖΑΛΛΙ (POZHALLI) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA)
3. Με την Φ.39104/2019/0002343/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ
(επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (πατρώνυμο) ΑΓΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα)
ΑΓΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(14)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.23877/13179/8-10-2018
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Με την Φ. 23877/14076/26-3-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, τροποποιείται η
Φ. 23877/13179/8-10-2018 (ΦΕΚ 5098/Β’/15-11-2018)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως προς την ημερομηνία γέννησης απο
26/9/1993 σε 29/6/1993.
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Κατα τα λοιπά ισχύει η Φ.23877/13179/8-10-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(15)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.23120/7585/25-6-2018
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Με την Φ. 23120/1607/26-3-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών τροποποιείται η Φ. 23120/7585/25-6-2018
(ΦΕΚ 3113/Β’/2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως προς τον Δήμο Διαμονής απο Δήμο Κορυδαλλού σε Δήμο Νίκαιας.
Κατα τα λοιπά ισχύει η Φ.23120/7585/25-6-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2011/2018/0001274/18-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ
(επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 06-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΒΙΝ (ERVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (LAMAJ) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΝΑ (ERINA).
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2. Με την Φ. 1999/2018/0001230/18-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ
(επώνυμο) ΖΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 20-07-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΑ (ZOGA) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΓΚΑ (ZOGA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
3. Με την Φ. 1991/2018/0001203/18-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 03-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 05-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣΑ (FLORENCA).
4. Με την Φ.394/2018/0001127/18-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 06-08-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΒΛΛΑΖΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΤΕΩΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 08-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΛΑΖΕΡΙΑ (VLLAZERIA) (κύριο
όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΛΛΑΖΕΡΙΑ (VLLAZERIA) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA).
5. Με την Φ.2015/2018/0001280/18-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 27-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο)
ΛΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
17-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΑ (LUCA) (κύριο όνομα)
ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΤΣΑ (LUCA) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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