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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.109585/2019/0001274/11-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2017 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΪ (όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (πατρώνυμο) 
ΙΝΤΕΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-11-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα 
με την αριθμ. 13520/19/20-09-2016 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.108133/2019/0000397/01-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΤΙ (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθμ. 19300/49/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.108278/2018/0022378/01-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-09-2018 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΠΟΒΑ (όνομα) ΙΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΣΙΝΤ, που γεννήθηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙ-
ΣΤΑΝ την 09-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 04-11-2016 από Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο Τμή-
ματος Ψυχολογίας).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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4. Με τη Φ.108147/2019/0000399/01-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση  - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθμ. 19300/35/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.115550/2018/0027749/01-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-06-2018 δήλω-
ση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΧΟΤΙ (όνομα) ΕΡΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την 
αριθμ. 7480/2/21-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.  

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.108023/2016/0036523/02-04-2019 από-
φαση 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 28-12-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΕΛΝΤΓΟΥΙΝ ΤΖΟΝ (επώνυμο) ΡΙΒΑΣ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 16-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-03-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΒΑΣ (RIVAS) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ ΑΛΜΠΕΡΤ (BALDWIN ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΛΑΡΑΓΚΑ (GALARAGA) (κύριο 

όνομα) ΜΑ ΝΕΛΙΑ ΛΙΣΑ (MA NELIALISA).
2. Με τη Φ.108087/2019/0003909/02-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 18820/15-12-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.108083/2017/0000401/02-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΒΙΛΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 16190/3/25-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.107919/2016/0035743/02-04-2019 από-
φαση 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 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (MANAI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA) .

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(3)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.109831/2019/0000156/16-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΕΤΑ (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) 
ΛΑΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03-1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την 
αριθμ. 8335/85/14-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.109873/2019/0000174/16-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-1993, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1660/40/09-02-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΠΑΥΛΟΣ 
ΝΤΟΝΤΑ σε ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΟΝΤΑΣ.

3. Με τη Φ.109874/2019/0000178/16-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΤΖΑΡΝΤΑ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-1997, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 τά-
ξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθμ. 11246/140/29-10-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.109880/2019/0000188/16-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΑΡΙ (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με 
την αριθμ. 2350/51/17-02-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.109888/2019/0000192/16-04-2019 από-
φαση 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  – 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-04-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΟΥΜΑΝΗ (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΛΕΒΕΝΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-01-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθμ. 21570/46/26-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.  

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ     
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(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.104228/2019/0003882/08-04-2019 από-
φαση 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 08-06-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-10-2000 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (KUQI) (κύριο όνομα)

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (KUQI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
2. Με τη Φ.108249/2017/0001281/09-04-2019 από-

φαση 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 16-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΛΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2002, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 08-08-2001 και η μητέρα της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΣΟΝΟΒ (SAMSONOV) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΕΡΙ (VALERI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΟΥΣΤΑΜΥΑΝ (ARUSTAMYAN) 

(κύριο όνομα) ΓΕΡΑΝΟΥΧΙ (YERANUHI).
3. Με τη Φ.108135/2017/0000674/02-04-2019 από-

φαση 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 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΛΑΟΥΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-

νει νόμιμα στη χώρα από 05-04-2004 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΝΤ (LAURENT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα)

ΜΑΡΙΣΕΛΝΤΑ (MARISELDA) .

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ    

Ι

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

 1. Με τη Φ.107872/2019/0003782/08-04-2019 από-
φαση 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 15-12-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-03-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΚΟ (XHAKO) (κύριο όνομα) 

ΣΟΦΙΕ (SOFIE).
2. Με τη Φ.107959/2019/0003680/08-04-2019 από-

φαση 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 21-12-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΕΝΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΧΑΣΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2003, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 04-01-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΟ (HASKO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΚΟ (HASKO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
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3. Με τη Φ.108098/2017/0000429/08-04-2019 από-
φαση 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 09-01-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 22-07-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (AHMETI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
4. Με τη Φ.108091/2017/0000418/08-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΑΝ (επώνυμο) ΑΣΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΧΙΚΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
την 22-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθμ. 18920/25/08-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.108100/2017/0000441/08-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΟΝΕΝΤΑ (επώνυμο) 
ΣΑΝΤΕΝΤΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 αριθμ. 17630/7/22-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

   (6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.107584/2019/0000259/01-03-2019 από-
φαση 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 30-11-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΕΒΙΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝ-
ΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2002, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-05-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΝΓΚΕ (PRENGE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA).
2. Με τη Φ.106305/2018/0024070/04-03-2019 από-

φαση 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 28-09-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΑΤΙ (πατρώνυμο) 
ΟΥΑΛΙΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-07-2002 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΑΤΙ (ABDELATY) (κύριο 

όνομα) ΟΥΑΛΙΝΤ (WALID).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΤΡ (BADR) (κύριο όνομα) 

ΝΟΧΑ (NOHA) .

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ     

I

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.108266/2019/0004274/08-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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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 16-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΦΕΪΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΟΥΓΙΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 04-09-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΪΝΑΪ (FEINAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΓΙΟ (MUJO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΪΝΑΪ (FEINAJ) (κύριο όνομα) 

ΥΛΒΙΕ (YLVIJE).
2. Με τη Φ.108267/2019/0004284/08-04-2019 από-

φαση 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 16-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΖΑ (επώνυμο) ΦΕΪΝΑΪ (πατρώνυμο) ΜΟΥΓΙΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 04-09-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΪΝΑΪ (FEINAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΓΙΟ (MUJO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΪΝΑΪ (FEINAJ) (κύριο όνομα) 

ΥΛΒΙΕ (YLVIJE).
3. Με τη Φ.108269/2019/0004285/08-04-2019 από-

φαση 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 16-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2009, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 01-04-2002 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).

4. Με τη Φ.108108/2017/0000464/08-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΒΑ (επώνυμο) 
ΓΙΟΥΜΠΑ (πατρώνυμο) ΓΚΛΙΓΚΟΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014, 
σύμφωνα με την αριθμ. 20130/17/04-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.108270/2017/0001334/08-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (επώνυμο)
ΠΡΟΝΤΑΝΙΚ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 11-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 18260/5/29-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

I

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με τη Φ.108303/2017/0001482/09-04-2019 από-
φαση 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 18-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΚΟΛΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 29-05-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΙΝΑΪ (KOLINAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΙΝΑΪ (KOLINAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΑ (ROZA).
2. Με τη Φ.108312/2017/0001510/09-04-2019 από-

φαση 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 18-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2002, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 01-08-2001 και η μητέρα του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
3. Με τη Φ.108295/2017/0001452/09-04-2019 από-

φαση 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 18-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΤΟΤΟ 
(πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ. 19905/48/04-01-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.108304/2017/0001483/09-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώ-
νυμο) ΒΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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 αριθμ. 19140/58/20-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.103692/2019/0004245/09-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-05-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΓΙΝΤΟΜΠΕ (όνομα) ΚΙΠΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΝΕΣΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, 
σύμφωνα με την αριθμ. 13465/39/25-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.  

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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