
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

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 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

14 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.3268/2018/
0003121/29-3-2019 απόφαση του Ειδικού Το-
μεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1743/
τ.Β΄/17-05-2019. 

15 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.209505/2019/
0001519/19-02-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 839/
τ.Β΄/08-03-2019.

16 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.212784/2019/
0003699/06-03-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 991/τ.Β΄/
22-03-2019.

17 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.205021/2019/
0001134/08-02-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 693/
τ.Β΄/01-03-2019.

18 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 23357/2019/
0000034/19-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομε-
ακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

19 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.22792/2017/
0013632/26-11-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 5658/τ.Β΄/17-12-2018.

20 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.19178/2018/
0024524/20-03-2019 απόφαση Ειδικού Τομεα-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/
19-04-2019.

21 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.46512/2018/
0018854/20-11-2018 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5658/τ.Β’/17-12-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με την Φ.80132/2019/0005537/15-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258/Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 /Α΄) 
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) γίνεται 
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δεκτή η από 24-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΤΟΣ Όνομα ΑΛΚΗΣ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ, γεν. 28-05-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
500823,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.167838/2019/0009348/15-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258/Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α΄) 
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 12-05-2000 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΑΘΗΝΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, γεν. 
18-01-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 428716,για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.167837/2019/0009347/15-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258/Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91/Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α΄) 
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49/Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 12-05-2000 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ, 
γεν. 26-06-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
428715,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.208087/2018/0022047/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12-06-2017 έκ-
θεση του Επικεφαλής του Γραφείο Π.Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 12-06-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΛΙ Όνομα ΜΙΛΤΣΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 14-07-1989 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την Φ.127873/2019/0007756/14-05-201 9 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2910/2001 (91/Α΄), 
των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του ν. 3731/2008 (263 /Α΄), 
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α΄) και του άρθρου 
23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49/Α΄), γίνεται δεκτή η από 
23-09-2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΣΟΣ Όνομα ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όν. πατρός ΛΑ-
ΖΑΡΟΣ, γεν. 16-11-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 374777,για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την Φ.216106/2019/0007213/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 23-11-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Όν. πατρός ΗΡΑΚΛΗΣ, γεν. 02-02-1929 στην ΕΛΛΑΔΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.197360/2018/0023975/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 22-05-2017 έκ-
θεση του Διευθύνοντα του Προξενικού Γραφείου της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟΣ, γίνεται δεκτή η 
από 22-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΧΑ Όνομα ΡΙΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΟΥΑΝ, 
γεν. 02-02-1981 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.209374/2018/0023978/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 08-12-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται 
δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΧΑΛ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός ΣΑ-
ΛΙΜ, γεν. 01-01-1940 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.208090/2018/0021211/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12-06-2017 έκ-
θεση του Επικεφαλής του Γραφείου Π.Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 12-06-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΛΙ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΜΙΧΑΙΛΟ, 
γεν. 15-11-1959 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

10. Με την Φ.208089/2018/0018192/14-05-201 9 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12-06-2017 έκ-
θεση του Επικεφαλής του Γραφείου Π.Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 12-06-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΛΙ-ΒΕΛΙΑΝΟΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΓΙΑΝΑ Όν. 
πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 22-09-1986 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-
ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.
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11. Με την Φ.120052/2019/0007405/14-05-201 9 από-
φαση 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 ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49/Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του 
ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 18-04-2007 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όν. 
πατρός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, γεν. 15-10-1971 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, 
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β 07077,για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ.208093/2018/0022049/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 12-06-2017 έκ-
θεση του Επικεφαλής του Γραφείου Π.Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας 
στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 12-06-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΛΙ Όνομα ΜΙΧΑΙΛΟ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 14-07-1935 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

13. Με την Φ.206791/2017/0020005/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 28-02-2017 έκ-
θεση του Διευθύνοντα του Προξενικού Γραφείου της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται δεκτή η 
από 28-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΡΝΑΝΤΕΖ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΤΖΑΚΕ-
ΛΙΝ ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΛΟΥΗΣ ΚΑΡΛΟΣ, γεν. 14-10-1983 
στην ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την Φ.210272/2018/0024916/14-05-2019 απόφα-
ση 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 08-11-2017 έκθεση του Δι-
ευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλά-
δας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 08-11-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΚΡ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΑΝ Όν. πατρός ΣΑΜΙΡ, 
γεν. 02-01-1987 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.210932/2019/0005674/17-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 68/15-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΪ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΜΟΥΣΤΑ-
ΦΑ, γεν. 29-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215802/2019/0004873/17-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/2018/21-06-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 29-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΡΟΛΛΙ Όνομα ΠΥΡΡΟ Όν. πατρός 
ΑΛΚΗ, γεν. 10-10-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.142651/2019/0007026/17-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217/Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 31/17-10-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 22-05-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΡΑΚΟΥ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗ Όν. πατρός 
ΧΑΤΕ, γεν. 14-12-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.199867/2019/0008885/17-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2125/26-02-2018 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε η αιτούσα κατά του 24/24-04-2015 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολι-
κής Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-09-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΟΤΣΗ Όνομα ΔΑΝΑΗ Όν. πατρός 
ΠΕΤΡΙΤ, γεν. 17-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.214648/2019/0004738/20-05-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 19/20-06-2018 πρακτικό της 
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Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΪΖΟΥΛΛΑ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΙΝΤΡΙΖ, 
γεν. 20-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

      Με την Φ.47803/2019/0003728/15-05-2019 απόφα-
ση 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 11-07-2018 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΡΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΠΗΝΕΛΟΠΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 16-08-2017, 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 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.36818/2019/0005147/19-04-2019 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 15-02-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΞΕΝΙΑ (επώνυμο) ΜΕΣΑΟΥ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2005 και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξα-
κολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-07-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΑΟΥ (MESHAU) (κύριο όνο-

μα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).

2. Με την Φ.36817/2019/0005150/19-04-2019 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 15-02-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΜΕΣΑΟΥ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 
18-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΑΟΥ (MESHAU) (κύριο όνο-

μα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.42897/2019/0004034/21-05-2019 απόφα-
ση 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 24-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΕ (επώνυμο) 
ΜΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 12-07-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 αριθ. 2140/36/14-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(7)
    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.39216/2019/0002152/10-05-2019 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΛΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-03-2000 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3308/2018/0003453/02-05-2019 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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΕΡΙΑΝΑΪ (όνομα) ΦΡΕΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-06-1995 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/9669 /06-09-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την. Φ.3344/2018/0003448/10-05-2019 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 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ 
(όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/12612/17-10-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΤΖΟΑΝΑ 
ΣΑΜΠΑΝΙ σε ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΝΗ.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3313/2018/0003056/02-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 18-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΣΑΝΤΡΙΑ (πατρώνυμο) TOM, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-08-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/11769/04-10-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.3328/2018/0003146/03-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 25-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙ (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
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ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/12207 / 10-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2471/2019/0000503/22-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-09-2018 δήλωση -αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (όνομα) 
ΝΤΕΝΙΣΙΛ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/9107/03-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

2. Με την Φ.2534/2019/0000510/22-05-2019 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 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α') γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΕΡΚΟ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΗΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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. 23877/ 
18-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.2542/2018/0001854/22-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α') γίνεται 

αποδεκτή η από 15-11-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
16-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
αριθ. Φ.20.4/12592/17-10-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την Φ.2538/2019/0000547/22-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 12-11-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΓΙΑ-
ΤΙ (όνομα) ΠΕΤΡΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-06-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2002 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/13454/
06-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
του από ΠΕΤΡΟ ΧΑΓΙΑΤΙ σε ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΓΙΑΤΗΣ.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.3335/2018/0003228/15-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 01-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 02-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/12281/11-10- 2018 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.2159/2018/0002859/08-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 21-09-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΑΜΠΑΝΙ (όνομα) ΚΕΪΒΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-11-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/12486/16-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

2. Με την Φ.2125/2018/0002860/08-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 09-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΚΙΡΙ (όνομα) ΤΖΟΝΙ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/13799/12-01-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

3. Με την Φ.2110/2018/0002857/08-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΛΑ 
(όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε 

στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/8526/23-07-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
Ι

(13)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.2097/2018/0001524/08-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 25-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΤΦΙΕ (επώνυμο) ΣΚΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.1/5558/09-05-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(14)
      Στη Φ.3268/2018/0003121/29-3-2019 απόφαση του 

Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1743/τ.Β΄/
17-05-2019, στη σελίδα 20322, στη β΄ στήλη, στον 36ο 
στίχο, εκ των άνω, τίθεται το εξής: 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪ (MOLLAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN) 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪ (MOLLAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΛΕΝΤΙΣΕ (DALLENDYSHE) 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(15)
    Στην Φ.209505/2019/0001519/19-02-2019 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
839/τ.Β΄/08-03-2019 διορθώνεται το επώνυμο

από το λανθασμένο :
«ΣΟΛΑΙ»
στο ορθό :
«ΣΟΛΛΑΪ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(16)
      Στην Φ.212784/2019/0003699/06-03-2019 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
991/τ.Β΄/22-03-2019 διορθώνεται η ημερομηνία και η 
χώρα γέννησης

από το λανθασμένο:
«28/3/1963 στην Αρμενία»
στο ορθό:
«2/3/1963 στη Γεωργία» 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(17)
    Στην Φ.205021/2019/0001134/08-02-2019 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
693/τ.Β΄/01-03-2019 διορθώνεται η χώρα γέννησης  

από το λανθασμένο: 
«ΡΩΣΙΑ» 
στο ορθό: 
«ΟΥΚΡΑΝΙΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

Ι

(18)
     Στην Φ. 23357/2019/0000034/19-03-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1708/
τ. Β΄/ 16-05-2019, διορθώνεται

Το λανθασμένο:
«Με την Φ. 23357/2019/0000034/19-03-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών». ……..γίνεται αποδεκτή η από  
8-12-2018 δήλωση – αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΕΜΙ (όνομα) ΕΓΚΛΑΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, .....σύμφωνα με την αριθμ. 
13376/27-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου».

Στο ορθό:
«Με την Φ. 23357/2019/0000034/19-03-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών»....γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2018 
δήλωση –αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΣΕΜΙ (όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, .....σύμφωνα με την αριθμ. 13376/27-12-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(19)
    Στην Φ.22792/2017/0013632/26-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5658/τ.Β΄/17-12-2018, 
διορθώνεται το πατρώνυμο

από το λανθασμένο:
«ΒΙΤΖΑΙ»
στο ορθό :
«ΒΙΤΖΑΪ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(20)
   Στην Φ.19178/2018/0024524/20-03-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1358/
τ.Β΄/19-04-2019, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:

από το λανθασμένο: 
«30/9/1999»
στο ορθό: 
«24/9/1999»

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(21)
    Στην Φ.46512/2018/0018854/20-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5658/τ.Β’/17-12-2018 στη 
σελίδα 66518, δεύτερη στήλη παράγραφος 5 σειρά 8η, 
διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το λανθασμένο :
«ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ»
στο ορθό:
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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