
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

2 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

4 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.

5 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

6 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

7 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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

8 Τροποποίηση της Φ.5073/1020/30-1-2013 από-
φασης της πρώην Δ/νσης Αστικής Κατάστασης 
Δυτικής Αττικής και Πειραιά της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

9 Τροποποίηση της Φ.27579/2018/0005827/3-5-2018
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης , περί απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας 
του ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που 
γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 22/04/1961.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   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 Φ. 12886/2016/0008479/10-05-2019 απόφα-
ση 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 19-05-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΗΛΙΑ (επώνυμο) ΧΥΚΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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, όπως προκύπτει από 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1894

21791



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21792 Τεύχος B’ 1894/28.05.2019

την αριθμ. 188/22-03-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα)

ΦΑΤΜΠΑΡΔ (FATBARDH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα)

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.12894/2016/0008518/10-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 19-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΕΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 03-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 85/08-04-
2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ), την 
αριθμ. 137/14-04-2016 βεβαίωση σπουδών (2ο ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ), την αριθμ. 571/
14-04-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ) 
και την αριθμ. 415/6-4-2016 βεβαίωση σπουδών (ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-11-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)

ΝΕΒΙΝ (NEVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)

ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (SIDORELA).

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.12895/2016/0008522/10-05-2019 απόφα-
ση 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 19-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) TATIANA 
(επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΕΒΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
141/08-04-2016 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΛΑΙΑΣ) και την 138/14-4-2016 βεβαίωση σπουδών
(2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ), ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-11-2000 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)

ΝΕΒΙΝ (NEVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)

ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (SIDORELA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
    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 Φ.12630/2018/0019295/10-05-2019 απόφα-
ση 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 21-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΙΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΑΡΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2009, και κατοικεί στο 
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Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 107β/20-04-2016 βεβαίωση (7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 28-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ (KHACHATRYAN) 

(κύριο όνομα) ΚΑΡΕΝ (KAREN ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΑΖΕΤΙΑΝ (ΒΑΥΑΖΕΤΥΑΝ) 

(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΝΑ (DIANNA).

 Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.12629/2018/0019294/09-05-2019 απόφα-
ση 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 21-04-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΚΑΡΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-08-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
όπως προκύπτει από την αριθμ. 107/α/20-04-2016
βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ), ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-03-2003 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ (KHACHATRYAN) 

(κύριο όνομα) ΚΑΡΕΝ (KAREN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΑΖΕΤΙΑΝ (ΒΑΥΑΖΕΤΥΑΝ) 

(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΝΑ (DIANNA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(6)
    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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.12373/09-05-2019 απόφαση του Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, 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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 151/18-04-2019 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-10-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙΑ (DULJA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚΟ (MARKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙΑ (DULJA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
    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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ. 12036/2016/0003848/09-05-2019 απόφα-
ση 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 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
(επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
454/21-12-2015 βεβαίωση (31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-06-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (SALIANJI) (κύριο όνο-

μα) ΘΕΟΔΩΡ (THEODHOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΝΙ (SALIANJI) (κύριο όνομα) 

ΤΕΦΤΑ (TEFTA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(8)
    Τροποποίηση της Φ.5073/1020/30-1-2013 από-

φασης της πρώην Δ/νσης Αστικής Κατάστασης 

Δυτικής Αττικής και Πειραιά της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αττικής.

  Με την Φ. 5073/9446/19-4-2019 απόφαση τροποποι-
είται η Φ. 5073/1020/30-1-2013 απόφαση της πρώην
Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πει-
ραιά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΚΟ του 
ΙΩΑΚΕΙΜ ως προς την ημερομηνία κτήσης ιθαγένειας 
από 13/3/2012 (ημερομηνία αναγνώρισης κατά την κυ-
οφορία) σε 20/4/2012 ( ημερομηνία γέννησης). Κατά τα 
λοιπά ισχύει η Φ. 5073/1020/30-1-2013 απόφαση.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
    Τροποποίηση της Φ.27579/2018/0005827/

3-5-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης , περί απόκτησης Ελληνι-

κής Ιθαγένειας του ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 

22/04/1961.

  Με την Φ.27579/2018/0018080/9-5-2019 απόφαση του 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών τροποποιείται η Φ.27579/2018/0005827/
03-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2492/Β΄/29-06-2018), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατά-
ξεις του άρθρου 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258 Α΄)
καθώς και του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) του αλλοδαπού (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ) (ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
του (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την
22-04-1961 ως προς το πατρώνυμο από «ΝΙΚΟΛΑΣ» σε «ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ» και τον α/α εγγραφής του πατρός του στα Μη-
τρώα Αρρένων του Δήμου ΠΕΙΡΑΙΑ από «-381-» σε «-557-».

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.3329/2019/0000308/13-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 και του άρθρου 26 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτό το από
27-02-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (όνομα) 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 19-05-1980, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(11)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την Φ.3398/2019/0000276/06-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 και του άρθρου 26 του ν. 3284/
2004, (ΦΕΚ 217 Α'), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτό το από
19-04-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΣΡΙΔΗ (όνομα) ΕΔΟΥΑΡΔΟ
ΡΟΥΜΠΕΝ (πατρώνυμο) ΑΝΟΥΑΡ ΑΙΜΙΛΙΟ, που γεννή-
θηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 02-06-1962, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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