
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

2 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

3 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

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

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

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

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την Φ.30855/2019/0009278/06-11-2019 απόφαση 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 17-01-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 
(όνομα) ΤΖΟΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΠΑ 
την 14-12-1957, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

(2)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1.-Με την Φ.30849/2019/0006433/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 17-10-2018 αίτημα του γονέα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΙΣΜΑΗΛΗΣ (όνομα) ΘΑΝΑ-
ΣΗΣ (πατρώνυμο)-, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-09-2002, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του 
ν. 1438/1984.

2.-Με την Φ.24548/2018/0002903/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 05-04-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΣΑΜΠΛΕΡ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΛΙΝ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 23-02-1960, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ. Α΄ του ν.δ. 3370/1955.

3.-Με την Φ.30850/2019/0006605/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 21-02-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ 
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(όνομα) ΑΡΘΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 14-12-1972, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ. Α΄ του ν.δ. 3370/1955.

4.-Με την Φ.31270/2019/0007878/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 21-02-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΦΡΙΛΙ-
ΓΚΟΣ (όνομα) ΠΗΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 29-06-1975, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 εδ. Α΄ του ν.δ. 3370/1955.

5.-Με την Φ.30848/2019/0006596/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 26-02-2007 αίτημα του (επώνυμο) ΣΚΛΑΒΟΣ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠΠΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 26-10-1982, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ. Α΄ του ν.δ. 3370/1955.

6.-Με την Φ.30535/2019/0008432/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 07-03-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) 
ΡΑΦΑΗΛ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 
την 15-07-1980, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. Α΄ του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ  

I

(3)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1.-Με την Φ.24077/2019/0009857/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 17-10-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΝΤΙΕΡΣ (όνομα) 
ΟΡΤΕΝΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 17-08-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

2.-Με την Φ.30333/2019/0001225/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 14-02-2019 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΡΑ 
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 17-12-2015, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3.-Με την Φ.29193/2019/0011400/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 27-04-2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΙΕΡΑ (όνομα) ΑΝΝΑ 
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 01-07-2013, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

4.-Με την Φ.30332/2019/0001224/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 14-02-2019 αίτημα του πατέρα του ανή-
λικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΡΑ 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 15-09-2008, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5.-Με την Φ.29568/2019/0008260/06-11-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 23-11-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΜΠΡΑΛ 
ΣΙΛΒΕΣ ΦΕΡΕΪΡΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-1997, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ  

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.25281/2019/0008110/06-11-2019 απόφα-
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ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-07-2017 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΚΟ-
ΒΑ (όνομα) ΟΛΓΚΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθη-
κε στην ΡΩΣΙΑ την 25-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 1230/10/03-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.-Με την Φ.24535/2019/0008108/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 02-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΙΜΠΑΪ 
(όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΣΕΜΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2800/52/01-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.-Με την Φ.20143/2019/0009990/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 08-06-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΜΟ 
(όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο)-, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙ-
ΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 
αριθμ. 17175/62/02-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4.-Με την Φ.26768/2019/0008144/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 16-01-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΜΠΕΛ-
ΛΙ (όνομα) ΕΝΡΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-03-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 18400/14/
23-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

5.-Με την Φ.26089/2019/0009908/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-10-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΝΗ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 1660/2/
07-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

6.-Με την Φ.25540/2019/0008123/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-09-2017 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΙΛΑ 
(όνομα) ΓΙΟΒΑΝ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
16880/28/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

7.-Με την Φ.25474/2019/0008118/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 05-09-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙΑΪ 
(όνομα) ΝΤΑΓΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ANTON, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
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ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθμ. 4400/4/27-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

8.-Με την Φ.25441/2019/0008114/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 11-08-
2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΕΛΜΑΖΑΪ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 11080/19/24-07-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.21853/2019/0000953/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-09-2016 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΣΙΝ (επώ-
νυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΣΕΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 28-09-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ (HUSSEIN) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΥΣΕΦ (YOUSEF AHMED MOHAMMED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΟΒΑ (KOSTOVA) (κύριο όνο-

μα) ΣΒΕΤΛΑΝΑ (SVETLANA).
2.-Με την Φ.24569/2017/0008545/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2017 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΑΝΒΙΡ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΜΑΝΤΖIΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΖIΤ (ΜΑNJIΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΤΖΒΑΝΤ (RAJWANT).
3.-Με την Φ.24496/2017/0008102/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 27-04-2017 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ 
(επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 03-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ) 

(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (MUHAMETAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
4.-Με την Φ.23623/2017/0002471/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 02-02-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑ-
ΧΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΧ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 15-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑΪ (BRAHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΑΜΠΑΧ (SABAH).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑΪ (BRAHAJ) (κύριο όνομα) 
ΦΛΟΡΕΤΑ (FLORETA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

  (6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.25853/2019/0008330/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 10-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΑΝ (επώνυμο) 
ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 09-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ-
ΤΑΥΡΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΚΟΥΪ-

ΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
2.-Με την Φ.25637/2019/0007835/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 19-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΩΝ-ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΚΑΖΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΠΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-03-2007 και η μητέρα του κατέχει ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΠΟ (-) (κύριο όνομα) ΑΠΟ (-).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΚΟΥ (CAZACU) (κύριο όνο-

μα) ΚΟΡΙΝΑ (CORINA).
3.-Με την Φ.25848/2017/0018394/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 10-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΠΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙ-
ΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 10-08-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΡΑ (PURA) (κύριο όνομα) ΒΙ-

ΤΟΥΡΙΓΕ (VITURIJE).
4.-Με την Φ.25633/2017/0016742/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 19-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΤΙΟΝΑ (επώνυμο) 
ΠΑΤΟΥΡΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑ-
ΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΡΙ (PATURRI) (κύριο όνο-

μα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΡΙ (PATURRI) (κύριο όνο-

μα) ΕΒΕΛΙΝΑ (EVELINA).
5.-Με την Φ.25625/2019/0010637/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 19-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (επώνυμο) 
ΥΖΕΗΡΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΕΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-08-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΖΕΗΡΑΪ (YZEIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΕΦ (PETREF).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΖΕΗΡΑΪ (YZEIRAJ) (κύριο όνομα) 
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).

6.-Με την Φ.25622/2019/0010636/06-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΥΖΕΗΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΕΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 17-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΖΕΗΡΑΪ (YZEIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΕΦ (PETREF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΖΕΗΡΑΪ (YZEIRAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
7.-Με την Φ.25632/2017/0016740/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 19-09-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (επώνυμο) 
ΠΑΤΟΥΡΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑ-
ΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΡΙ (PATURRI) (κύριο όνο-

μα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΤΟΥΡΡΙ (PATURRI) (κύριο όνο-

μα) ΕΒΕΛΙΝΑ (EVELINA).
8.-Με την Φ.24232/2019/0007434/06-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΑΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 27-02-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (ARAPI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (ARAPI) (κύριο όνομα) ΝΕ-

ΒΙΛΑ (NEVILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

  (7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.25936/2019/0009004/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 17-10-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) MEMA (όνομα) 
ΦΛΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΥΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 8630/14/06-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.-Με την Φ.25715/2019/0007795/29-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-09-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (όνο-
μα) ΡΟΥΣIΤ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 
9140/17/24-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3.-Με την Φ.25712/2019/0007902/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-09-2017 δήλωση-αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΟΥΣΑΪ 
(όνομα) ΕΝΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΕΤΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
12948/16/14-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4.-Με την Φ.24149/2019/0007298/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-03-2017 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΗ 
(όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1984, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 
σύμφωνα με την αριθμ. 2460/8/22-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5.-Με την Φ.25937/2018/0004171/06-11-2019 από-
φαση του Γενικού 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 17-10-2017 δήλωση-
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΜΑΛΑΪ (όνομα) ΦΙΟΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-09-1988, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με 
την αριθμ. 5590/2/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6.-Με την Φ.25714/2019/0007907/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 26-09-2017 δήλωση-αίτηση της ενή-

λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΟΥΣΑΪ 
(όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΧΕΤΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 12948/17/18-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.-Με την Φ.26123/2019/0009921/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2017 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟ-
ΛΟΒΙΝΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 15420/24/12-10-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.-Με την Φ.25012/2019/0009776/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-06-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑΪ (όνο-
μα) ΡΟΒΙΝΑ (πατρώνυμο) MAPIN, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 16775/96/28-01-2016 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
    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 έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.25202/2019/0006063/12-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 

σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-07-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (επώνυμο) 
ΒΑΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-03-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΑ (VASA) (κύριο όνομα) ΜΠΙΚ 
(ΒΙΚ).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΑ (VASA) (κύριο όνομα) ΕΝ-
ΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ   

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