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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
       Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με τη Φ.38507/2019/0016475/21-11-2019 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 23-05-2016 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΟΧΑΜΕΝΤ 
(επώνυμο) ΑΜΝΤΟΥΧΑΤΖΜΑΧΜΟΥΝΤ (πατρώνυμο) ΑΧ-
ΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2009, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 08-05-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΝΤΟΥΧΑΤΖΜΑΧΜΟΥΝΤ 

(ABDOUHAJMAHMOUD) (κύριο όνομα) ΑΧΜΑΝΤ 
(AHMAD).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΪΝΤ ΑΛΚΑΝΤΟΥΡ (SAID 
ALKADOUR) (κύριο όνομα) ΦΑΤΙΝ (FATIN).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

    1. Με τη Φ.44245/2019/0016186/22-11-2019 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 30-08-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-07-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΥΜΠΕ (ZYBE).
2. Με τη Φ.44246/2019/0016187/22-11-2019 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 30-08-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΑ (επώνυμο) 
ΤΖΑΦΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 
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 
10-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΥΜΠΕ (ZYBE).
3. Με τη Φ.44776/2017/0021843/22-11-2019 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 16-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) 
ΝΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΤΖΕΛΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 17-01-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 
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 
15-07-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΛΑΪ (NELAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΛΑΛ (XHELAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΑΪ (NELAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
4. Με τη Φ.44780/2019/0016257/22-11-2019 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 16-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 24-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΝΤΑ (ELDA).
5. Με τη Φ.44782/2019/0016254/22-11-2019 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 16-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-07-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, 
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 
24-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΝΤΑ (ELDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

    1. Με τη Φ.44723/2019/0016294/22-11-2019 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 11-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΕΤΤΑ (επώνυμο) 
ΦΡΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 22-11-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 
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 
13-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54465Τεύχος B’ 4782/24.12.2019

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΑΪ (FRROKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΪΛΕΑΝ (RAILEAN) (κύριο όνομα) 

ΣΒΕΤΛΑΝΑ (SVETLANA).
2. Με τη Φ.44783/2019/0015417/22-11-2019 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 16-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΡΤΗ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ 
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, 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 22-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
3. Με τη Φ.45058/2017/0023577/22-11-2019 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 01-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΗ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 31-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
4. Με τη Φ.45070/2017/0023637/22-11-2019 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 02-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΧΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 04-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑΪ (HYSAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑΪ (HYSAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
5. Με τη Φ.50048/2019/0016196/22-11-2019 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 
25-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΜΕΡΚΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 08-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΑΪ (MERKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΑΪ (MERKAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΡΙΝΑ (JORINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

I

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.Με τη Φ.46430/2019/0012558/21-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 27-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΙΩΓΚΑ (XHOGA) ΤΑΤΙΑΝΑ 
(TATJANA) ον. πατρός ΤΟΝΤΗ (TODI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με αριθμό 
Α494624, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1951 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

2. Με τη Φ.43621/2019/0012916/21-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 20-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΟΥ (KOCO) ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
(KASJANI) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατόχου 
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του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α493978, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-02-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

3. Με τη Φ.36000/2019/0009713/21-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 22-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΣΟ (KASO) ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. 
πατρός ΜΙΧΟ (ΜΙΗΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α298304, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-1950 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

4. Με τη Φ.49081/2018/0025909/21-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΤΣΟ (PACO) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL) 
ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α365355, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1967 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

5. Με τη Φ.46739/2018/0019767/21-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 16-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΤΖΕΚΑ (XHEKA) ΤΖΙΝΟ (XHINO) ον. πατρός 
ΠΕΤΡΑΚΗ (PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375423, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1988 και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

6. Με τη Φ.44806/2018/0024921/21-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 17-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΛΑΛΑ (LALA) ΚΑΣΣΙΑΝΗ (KASIANI) 
ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375546, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1955 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 
I

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.43194/2019/0008894/08-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΙΦΑΝ 
(όνομα) ΚΑΤΑΛΙΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΑΝΤΙΕ, που γεννή-
θηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 18-04-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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. 4640/39/29-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.43374/2019/0011401/08-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 29-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΕΤΣΑΪ 
(όνομα) ΖΕΝΕΛ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 
5410/26/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.43422/2019/0010300/08-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΖΕΜΑΪ 
(όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-1998 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την 
αριθμ. 220/42/26-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.43423/2019/0010305/08-11-2019 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 A΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
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αποδεκτή η από 31-05-2017 δήλωση-αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΖΙ (όνομα) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με 
την αριθμ. 3210/16/07-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.43432/2019/0010312/08-11-2019 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 A΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-05-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΟ (όνομα) 
ΜΕΓΚΙ (πατρώνυμο) ΑΛΦΟΝΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 14-02-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010, σύμφωνα με την αριθμ. 12930/44/09-09-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  
I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.42436/2019/0008899/11-11-2019 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 A΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-03-2017 δήλωση-αίτηση του αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΡΑΟΥ (όνομα) ΜΑΡΤΣΕΛ 
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
την 21-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κα-
τέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
02-12-2014 από το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοί-
κησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

2. Με την Φ.42443/2019/0008890/11-11-2019 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 A΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-03-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (όνομα) 
ΕΒΙΛΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩ-
ΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1520/52/08-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.42454/2019/0008763/08-11-2019 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 A΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-03-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (όνο-
μα) ΑΡΒΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 2350/48/17-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.42780/2019/0008892/08-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-04-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (όνομα) 
ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 30-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 2800/5/28-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.42793/2019/0008761/08-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-04-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (όνομα) ΡΟ-
ΝΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην 
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ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 1000/10/01-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.42439/2019/0011130/08-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-03-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΕΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθμ. 2640/46/24-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.43378/2019/0015730/08-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄), γίνεται αποδεκτή η από 
29-05-2017 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΜΠΡΙΧΜΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛ-
ΚΗΔΟΝΟΣ, 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 
30-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 2140/48/14-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.43428/2019/0015747/08-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-05-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 

με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΙΠΟ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 
30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 13520/6/20-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.43529/2019/0007314/08-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄), γίνεται αποδεκτή η από 
12-06-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΖΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΑΝΓΟΖΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ. 8220/27/25-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.34948/2019/0015515/08-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-
ΦΕΚ 217 A΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-07-2019 
δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΘΟΔΩΡΗ (πατρώνυμο) ΑΛΚΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 10230/10/
24-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

I

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.42271/2019/0006402/07-11-2019 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 A΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 06-03-2017 δήλωση-αίτηση του αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΥΤΕΤΙ (όνομα) ΕΡΙΞΕΝ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-07-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
22-05-2014 από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

2. Με τη Φ.38433/2018/0018073/08-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-05-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪ  (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, 
σύμφωνα με την αριθμ. 3490/21/11-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.42397/2019/0008401/11-11-2019 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 A΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-03-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΡΕΡΕΣΚΟΥ 
(όνομα) ΡΕΓΓΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθη-
κε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 06-09-1989, και κατοικεί στο 
Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2009, σύμφωνα με την αριθμ. 21020/58/
19-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

4. Με τη Φ.42429/2019/0008757/11-11-2019 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 A΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-03-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΑΛΛΑ 
(όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ, 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 30-06-2012, σύμφωνα με την αριθμ. 2350/2/
15-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με τη Φ.38232/2019/0010189/08-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-02-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΝΕ (όνομα) ΑΡΝΤIΤ (πατρώνυμο) 
ΚΑΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την αριθμ. 2111/08-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ  

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με τη Φ.3700/2019/0000491/28-11-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 A΄), 
όπως καταργήθηκε από το άρθρο 47 παρ.2 και αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ.3 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄) γίνεται δεκτό το από 18-12-2018 αίτημα του 
(επώνυμο) ΣΑΑΚΙΑΝ (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΕΡ (πατρώνυμο) 
ΑΡΑΪΚ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 07-06-1999, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

  Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

I

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με τη Φ.3748/2019/0000486/28-11-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 A΄), 
όπως καταργήθηκε από το άρθρο 47 παρ.2 και αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ.3 του ν. 4604/2019 
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(ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 22-10-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΗΝΑ (όνομα) ΤΖΟΝ ΑΝΤΕΛ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΗΛ ΧΑΜΠΙΜΠ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29-06-1973, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με τη Φ.3678/2019/0000494/28-11-2019 απόφαση του 

Περiφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 A΄), 
όπως καταργήθηκε από το άρθρο 47 παρ.2 και αντικα-
ταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ.3 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30-10-2018 αίτημα της 
(επώνυμο) ΓΑΖΑΡΙΑΝ (όνομα) ΡΟΥΖΑΝ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΡΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 04-07-1992, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ     

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