
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-
λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

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

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

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

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

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8η-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.

14 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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

17 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

18 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

19 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

20 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικη.

         Με την Φ.6022/2019/0000844/12-06-2019 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 13-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΠΑ (όνομα) 
ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
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την αριθ. Φ.20.3/4955/12-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α.)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κυκλάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(2)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του. 

   Με την Φ.6034/2019/0000315/12-06-2019 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. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (όνο-
μα) ΡΟΜΠΕΡΤ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 5591/04-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α.)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κυκλάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(3)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

   Με την Φ.6032/2019/0000847/12-06-2019 απόφα-
ση 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 20-06-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΟΔΕΛΙ (όνομα) ΕΡΙΣΟΛΑ (πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-09-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 6740/5/07-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α.)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κυκλάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(4)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

    Με την Φ.8082/2019/0001608/11-06-2019 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. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΠΙ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΕΛΑΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5569 / 20-06-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α.)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κυκλάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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(5)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

    Με την Φ.5997/2018/0003975/07-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 29-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-10-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΑΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 3468/
07-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου (κ.α.α.)
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κυκλάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(6)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.2227/2019/0000062/05-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 28-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΓΚΑ (όνομα) ΡΕΝΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-09-1999, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/7061/
02-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας .

2. Με την Φ.2302/2019/0000581/05-06-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 06-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (όνομα) 
ΑΡΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 06-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑ-
ΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/827/24-01-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.2326/2019/0000783/05-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 12-03-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνομα) ΑΝΤΟΝ 
(πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-08-1998, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/168/
13-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

4. Με την Φ.2349/2019/0000761/05-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 18-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (όνομα) ΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/929/28-01-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθη-
κε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΝΑ 
ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ σε ΑΝΝΑ ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ.

5. Με την Φ.2377/2019/0000729/05-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 03-04-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ 
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(πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-05-1998, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/11647/09-10-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνι-
σμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΝΤΡΕΑ ΣΟΥΛΙ σε 
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΥΛΗΣ.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(7)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

    Με την Φ.2170/2019/0000073/05-06-2019 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 αποδεκτή 
η από 01-10-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΒ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΚΟΛΙΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/13152/04-12-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής 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.2191/2018/0002541/05-06-2019 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 10-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΙΡΙΑΝΑ (επώνυ-
μο) ΓΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/10898/27-09-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.2283/2019/0000196/05-06-2019 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 αποδεκτή 
η από 28-01-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΟΥ-
ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 
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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.1/5460 / 02-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.2312/2019/0000329/05-06-2019 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 20-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΡΙΝΤΑ (επώνυμο) 
ΚΑΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.1/12460/21-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την Φ.2343/2019/0000445/05-06-2019 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 15-03-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΠΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 23-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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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.53.1/981/29-01-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με την Φ.2385/2019/0000776/05-06-2019 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 15-04-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΣΙΚΑ (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΧΙΣΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 20-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 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.53.1/831/13-03-2019 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

(9)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την Φ.2171/2019/0000814/05-06-2019 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 01-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΒΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΛΙΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.1/13797/19-12-2017 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

(10)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.2075/2019/0000951/05-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 02-05-2018 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (όνο-
μα) ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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.2400/2019/0000952/05-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 30-04-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΗΣ (όνομα) ΑΚΟ 
(πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-02-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(12)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.    Με την Φ.39674/2019/0002045/11-06-2019  από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται απο-
δεκτή η από 03-05-2019 δήλωση -αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΝΑΝΙ (όνομα) ΓΙΟΝΟΥΖ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 27-08-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
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βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα στις 30-06-2018, σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/4451/23-04-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.39698/2019/0002052/11-06-2019 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 24-05-2019 δήλωση -αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (όνο-
μα) ΦΛΑΒΙΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 24-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 στις 30-06-2018, σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.1/4867/17-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης 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 τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-

στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

    Με την Φ.3390/2019/0000071/04-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΑΝΑ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 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 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑ (ΜΑΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΟΛΣΙ (OLSI)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑ (ΜΑΝΑ) (κύριο όνομα) 
ΙΜΑΕΛΝΤΑ (IMAELDA)

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(14)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.3401/2019/0000315/04-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται δεκτό το από 13-05-2019 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΛΑ (όνομα) ΑΝΔΡΟ-
ΜΑΧΗ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-2015, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(15)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.39697/2019/0001787/07-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου 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 22-05-
2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΚΑΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΕ-
ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 12-01-2003, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα στις 
30-06-2018, σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/5087/17-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.39699/2019/0001853/07-06-2019 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 24-05-2019 δήλωση - αίτηση του ανή-
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λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΓΙΟ (επώνυ-
μο) ΧΑΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 09-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα στις 
30-06-2018, σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/4868/24-05-
2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(16)
            Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.2245/2018/0003065/28-05-2019 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 10-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙ-
ΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/13674 / 27-11-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.2254/2018/0003153/28-05-2019 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 17-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΝΑΪΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΖΑΓΚΟΛΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΗΝΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/12576 / 21-11-
2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

3. Με την Φ.2255/2018/0003169/28-05-2019 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 19-12-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ (επώνυμο) 
ΝΟΝΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.53.1/12465/29-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την Φ.2262/2019/0000724/28-05-2019 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 αποδεκτή 
η από 24-12-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΡΙΑΝ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΡΕΦΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.53.1/11404 / 25-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(17)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ.8454/2018/0001038/04-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 06-11-2015 αίτημα του (επώνυμο) 
ΙΑΚΩΒΟΥ (όνομα) ΝΙΚ (πατρώνυμο) ΙΑΚΩΒΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 12-09-1961, για την από-
κτηση 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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(18)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.5319/2019/0001119/09-05-2019 απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από
06-08-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΛΑΜΝΙΩΤΗΣ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-01-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(19)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.5318/2019/0001118/09-05-2019 απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από
06-08-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-

χεία (επώνυμο) ΚΑΛΑΜΝΙΩΤΗ (όνομα) ΠΑΥΛΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-06-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(20)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.20752/2019/0000384/04-06-2019  απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 09-04-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΞΕΘΑΛΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΣΙ-
ΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
09-03-1995, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

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