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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.132717/2019/0006997/17-5-201 9 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 αριθμ. 2126/12-3-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο
έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι από 11-3-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά του 19/10-9-2015
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας -Θράκης γίνεται δεκτή η από 26-2-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Αρ. Φύλλου 2055

Επώνυμο ΜΑΤΙΝΙΑΝ Όνομα ΣΕΪΡΑΝ, Όν. πατρός ΧΑΜΑΓΙΑΚ, γεν. 20-4-1948 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208624/2019/0005631/17-5-201 9 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 33/15-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 10-7-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΜΑΡ Όνομα ΣΟΥΡΤΖΙΤ, Όν. πατρός ΤΑΡΣΕΜ, γεν. 15-12-1970 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.215035/2019/0006516/17-5-201 9 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 2/6-9-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 18-9-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΡΓΙΑΝΙ Όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ, Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 15-4-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.213435/2019/0001999/17-5-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 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 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται
δεκτή η από 11-8-1993 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΡΤΑΝΟΒ Όνομα ΣΕΡΓΚΕΙ, Όν. πατρός ΓΡΗΓΟΡΙ, γεν. 4-11-1955 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(2)

Απόκτηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.198655/2019/0007976/17-5-201 9 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 (217Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2143/18-12-2018
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 17-9-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 28/10-6-2015
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων γίνεται δεκτή η από 1-11-2011
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΖΑΠΟΛΣΚΑ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ, Όν. πατρός
ΝΤΟΜΙΝΙΚ, γεν. 6-9-1970 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.214381/2019/0007963/17-5-201 9 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 40/11-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται
δεκτή η από 21-1-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΕΪΤΟΥΤΙΣ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ, Όν. πατρός ΝΤΜΙΤΡΙ, γεν. 8-8-1970 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.214653/2019/0005368/17-5-201 9 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 43/24-9-2018 πρακτικό
της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται
δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΝΤΕΛΑΚΙ Όνομα ΝΕΣΤΑΝΙ, Όν. πατρός ΑΒΤΑΝΤΙΛ, γεν. 21-07-1986 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.148148/2019/0005450/17-5-2019 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 αριθμ. 2140/13-11-2018 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε η
αιτούσα κατά του 7/11-12-2014 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου γίνεται δεκτή η
από 9-5-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΝΤΗ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ, Όν. πατρός ΣΑΜΙ,
γεν. 8-4-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.214841/2019/0004268/17-5-201 9 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
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(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-6-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-9-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΚΟ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ, Όν. πατρός ΧΙΤΟ,
γεν. 26-6-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.215801/2019/0005868/17-5-2019 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 (217Α'),
όπως ισχύουν και μετά το 3/2018/1-3-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή
η από 3-5-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΛΕΚΤΣΙΕΒ Όνομα ΧΡΙΣΤΟ, Όν. πατρός IBAN,
γεν. 4-8-1984 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.211328/2019/0004274/17-5-2019 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 (217Α'),
όπως ισχύουν και μετά το 53/15-12-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 4-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΣΤΑΦΑ Όνομα ΑΜΠΙΡ, Όν. πατρός ΤΖΙΧΑΝ, γεν. 12-2-1975 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.214937/2019/0005343/17-5-201 9 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 14/20-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 6-10-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΕΤΡΟΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΒΕΡΑ, Όν. πατρός ΠΑΒΕΛ, γεν. 29-11-1955 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.214146/2019/0006989/17-5-2019 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 7/23-3-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-6-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΟΥΡΙΚΗ Όνομα ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ, Όν. πατρός
ΒΑΣΙΛ, γεν. 11-1-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.213150/2019/0003866/17-5-2019 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 54/15-11-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-6-2015
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΖΑΪΜΙ Όνομα ΦΑΪΚ, Όν. πατρός ΓΚΕΖΙΜ, γεν.
14-7-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213164/2019/0003869/17-5-2019 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 11/19-4-2018 πρακτικό της
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 2-6-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΧΜΕΤΙ Όνομα ΦΑΤΜΙΡ, Όν. πατρός ΜΠΑΪΡΑΜ, γεν. 5-7-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.214095/2019/0006958/17-5-2019 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
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 4/28-2-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 3-9-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΝΙ Όνομα ΤΖΙΜΙ, Όν. πατρός ΜΠΑΧΙΡ,
γεν. 18-1-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.214167/2019/0006970/17-5-2019 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 7/23-3-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής
Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-7-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΑΟΥΤΙ Όνομα ΑΡΤΑΝ, Όν. πατρός ΝΤΑΟΥΤ, γεν. 6-11-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.144020/2019/0006983/17-5-2019 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 13/25-4-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 01-10-2015
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΕΡΚΑΪ Όνομα ΣΟΚΟΛ, Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ,
γεν. 3-12-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.214357/2019/0007150/17-5-2019 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 20/23-5-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 7-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΡΔΟ Όνομα ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, Όν. πατρός
ΣΩΤΗΡ, γεν. 11-1-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.23136/2019/0003277/14-5-2019 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 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-8-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ
(όνομα) ΡΙΓΚΕΛΣ (πατρώνυμο) ΛΑΖΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-5-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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
30-6-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 10705/51/19-7-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.23153/2019/0006538/14-5-2019 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 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 17-8-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΛΙΚΑ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΣΕΤΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-5-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-6-2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 6350/19/11-4-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διεύθυντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τόμεα και Ανατολικής Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1546/2019/0000588/10-5-2019 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 28-7-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (επώνυμο)
ΜΠΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΗ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 23-9-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-6-2016
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/152/16-1-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ. 1667/2019/0000835/10-5-2019 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 29-11-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΤ
(πατρώνυμο) ΤΑΡΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-3-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6329/4-9-201 7 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ. 1722/2018/0000163/10-5-2019 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 6-2-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΖΕΝΓΚΟ
(πατρώνυμο) ΡΕΣΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/634/29-1-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ. 1845/2019/0000808/10-5-2019 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 21-5-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΟΣ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/4561/16-5-201 8 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ. 1894/2019/0000710/10-5-2019 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 10-7-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΚΑΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 16-7-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΟΕΣΠΙΕΩΝ, 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 30-6-2018
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5570/3-7-201 8 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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.5523/2019/0000143/3-5-2019 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΄) γίνε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2055/04.06.2019

ται αποδεκτή η από 17-12-2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΥΡΚΟΥ
(όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 7-2-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-6-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 11803/
15-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2158/2019/0000071/8-5-2019 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 19-9-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΙ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΟT, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6-4-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΛΙΔΑΣ, 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 30-6-2014
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/9563/6-9-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την Φ. 1994/2019/0000148/8-5-2019 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 19-3-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ
(όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 7-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-6-2017
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/1140/31-1-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
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3. Με την Φ. 1748/2018/0001817/8-5-2019 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 24-5-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΑΛΑ (όνομα) ΚΛΕΒΙΝ (πατρώνυμο) ΣΑΛΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-3-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΛΙΔΑΣ, 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 30-6-2015
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/2386/7-3-2017 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

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4321/2019/0000270/15-2-2019 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 7-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΗ (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΑΞΟΥΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 24-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 7895/5-9-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.4722/2019/0000261/15-2-2019 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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 5-7-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΑΛΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-1-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
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μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 5751/9-6-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Με την Φ.4934/2018/0004259/15-2-2019 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 5-1-2018 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΥΛΟ
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΕΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-10-2002, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 12379/
13-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4. Με την Φ.4992/2019/0000044/15-2-2019 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 14-2-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΦΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-7-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 620/22-1-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5. Με την Φ.5079/2018/0004129/15-2-2019 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 14-3-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (επώνυμο) ΜΙΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 30-5-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 2009/27-2-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
6. Με την Φ.5110/2018/0004388/15-2-2019 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 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 11-4-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΘΩΜΑ (επώνυμο) ΝΤΟΝΙ
(πατρώνυμο) ΛΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 20-6-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 1770/20-2-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
7. Με την Φ.5087/2019/0000023/15-02-2019 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 21-3-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙ (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 18-4-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 2677/15-3-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
8. Με την Φ.5142/2018/0004439/15-2-2019 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 2-5-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο)
ΚΑΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΒΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 339/15-1-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
9. Με την Φ.5122/2019/0000553/15-2-2019 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 18-4-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΡΙΤΑ (επώνυμο) ΧΥΣΗ
(πατρώνυμο) ΓΚΥΛΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 694/25-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.5460/2018/0003983/15-2-2019 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 21-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣTΙ (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΗ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-3-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 17-6-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΗ (STEFANI) (κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΗ (STEFANI) (κύριο όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
2. Με την Φ.5354/2019/0000071/15-2-2019 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 19-9-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΙΣΜΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΝΙ (πατρώνυμο)
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-8-2005, και
κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 24-9-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΝΙ (MURRANI) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΡΑΝΙ (MURRANI) (κύριο
όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
3. Με την Φ.5024/2019/0000026/15-2-2019 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
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 23-2-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΠΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11-5-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ, 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 26-6-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΚΑ (PUKA) (κύριο όνομα)
ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΚΑ (PUKA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
4. Με την Φ.5056/2018/0004378/15-2-2019 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
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 5-3-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΛΙΝ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΧΑΡΠΑΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-4-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 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
20-7-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΧΑΡΠΑΛ (XARPAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΡΑΒΙΝΤΕΡ (RAVINDER).
5. Με την Φ.4800/2019/0000180/15-2-2019 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
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 22-9-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-4-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 06-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο
όνομα) ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνομα) ΝΕΡΕΝΤΖΑ (NERENXA).
6. Με την Φ.4799/2019/0000183/15-2-2019 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 22-9-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΑΖΙΦ
(επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννή-

Τεύχος B’ 2055/04.06.2019

θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6-7-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 6-9-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο
όνομα) ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνομα) ΝΕΡΕΝΤΖΑ (NERENXA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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