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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

   1. Με την Φ.210916/2019/0016713/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 64/17-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α,’ γίνεται 
δεκτή η από 12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΖΡΟΥΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, γεν. 31-07-1980 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213066/2019/0019589/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8, του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 1/18-01-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η από 29-08-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΓΚΙΤΣΙΑΛΗ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ Όν. 
πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 04-02-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216004/2019/0016711/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 5/31-01-2019 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α,’ γίνεται 
δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΖΕΣ Όνομα ΜΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΕΤΣΙΣΛΑΒ, γεν. 08-04-1973 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.212853/2019/0016830/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 1/
09-04-2019 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
30-09-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΚΝΕΛ ΑΡΩΝΗ Όνομα ΓΙΑΜΟΥΡ Όν. πα-
τρός ΜΑΖΛΟΥΜ, γεν. 09-12-1974 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216005/2019/0016700/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 8/25-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΝΤΙ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
24-05-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.216007/2019/0016712/06-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
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όπως ισχύουν και μετά το 8/25-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ Όνομα ΓΚΑΪΑΝΕ Όν. πατρός 
ΧΑΤΣΙΚ, γεν. 17-01-1983 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.216026/2019/0016701/06-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 8/25-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΡΙΜΙ Όνομα ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ Όν. πατρός 
ΛΕΥΤΕΡ, γεν. 28-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.212036/2019/0016849/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 64/17-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται 
δεκτή η από 17-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΗ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΚΩΤΣΗ, 
γεν. 15-11-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.216643/2019/0016689/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 22/2018/27-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονί-
κης, γίνεται δεκτή η από 25-07-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΫΣΥ Όνομα ΕΝΤΓΚΑΡ - ΜΑΘΙΟΥ - 
ΑΝΤΡΙΟΥ Όν. πατρός ΜΑΘΙΟΥ - ΓΟΥΙΛΙΑΜ, γεν. 22-09-1950
στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.216645/2019/0016837/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 1/2019/24-01-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονί-
κης, γίνεται δεκτή η από 11-10-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝ ΣΑΛΑΧ Όνομα ΟΥΙΣΕΜ Όν. πατρός 
ΑΜΟΡ, γεν. 15-03-1975 στην ΤΥΝΗΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.215409/2019/0014824/06-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 22/26-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 18-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΚΣΙΜΙΤΣΕΒΑ Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ Όν. πα-
τρός ΙΓΚΟΡ, γεν. 17-04-1971 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.78831/2019/0018688/06-12-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258/Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/
2001 (91/Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49/Α’), γίνεται 
δεκτή η από 17-11-1999 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΣΙΑΚΟΒΑ Όνομα ΡΑΪΣΑ Όν. πατρός ΓΚΕ-
ΟΡΓΚΙ, γεν. 28-01-1956 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.109151/2017/0005910/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
08-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015,, σύμ-
φωνα με την αριθ. 345/28/26-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.109266/2017/0006542/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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 
13-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
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με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-11-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 2640/40/24-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.109273/2019/0015227/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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
13-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙΑΝΑ (επώνυμο) ΖΕΡΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014,, σύμφωνα με την 
αριθ. 820/18/31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την Φ.109330/2017/0006894/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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 
15-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠΙ 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 1000/49/02-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.109505/2017/0008316/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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
27-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ-ΜΕΪ (επώνυμο) ΠΙΝΤΟ (πατρώνυ-
μο) ΣΕΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016,, σύμφωνα με την 
αριθ. 1850/41/10-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6. Με την Φ.109525/2019/0015003/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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
27-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΠΡΙΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014,, σύμφωνα με την 
αριθ. 2880/8/02-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

7. Με την Φ.109795/2017/0011182/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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 
24-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΖΗΣΗ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-06-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016,, 
σύμφωνα με την αριθ. 3367/38/10-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την Φ.109658/2018/0020220/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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 
05-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΣΟΣΑ (επώνυμο) ΟΣΑ-
ΡΕΝΧΟΕ (πατρώνυμο) ΣΜΑΡΤ-ΑΚΠΑΤΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 αριθ. 220/15/26-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

9. Με την Φ.109868/2017/0011565/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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
26-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ-ΚΛΑΡΗΣ (επώνυμο) ΑΝΓΚΕ-
ΛΕΣ (πατρώνυμο) ΦΕΛΙΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016,, 
σύμφωνα με την αριθ. 820/59/02-02-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

10. Με την Φ.109889/2019/0015228/04-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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
26-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΕΝΤΙΚ (πατρώνυμο) 
ΦΑΟΥΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016,, σύμφωνα με την 
αριθ. 5590/41/19-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(4)
            Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.110870/2019/0008967/15-11-2019 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΗ (όνομα) 
ΕΥΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 06-11-1987 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2004,, σύμφωνα με την αριθ. 7810/31/10-05-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.110753/2019/0007011/19-11-2019 από-
φαση 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΛΑ 

(όνομα) ΕΛΓΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-1987 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2007,, σύμφωνα με την αριθ. 8380/22/01-06-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.114805/2019/0011461/14-11-2019 από-
φαση 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΕΣΤΗ 
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΘΟΔΩΡΑΚΗ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-1992 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010,, σύμφωνα με την αριθ. 21273/23-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.110117/2019/0009764/15-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
08-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΔΗΜΑ (όνομα) ΕΙ-
ΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 28-04-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016,, σύμφωνα με την αριθ. 21020/33/20-01-
2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.108786/2019/0009120/15-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 09-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΜΠΛΙΚΟ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΟΡΕΣ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝΙΟ, που 
γεννήθηκε στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ την 04-05-1998 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013,, σύμφωνα με την 
αριθ. 2808/24/29-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.109509/2017/0008357/11-11-2019 από-
φαση 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΟΥΓΚΛΕΝ 
(επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 07-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΙΛΕ (ADILE).
2. Με την Φ.109510/2017/0008358/11-11-2019 από-

φαση 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 27-03-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) 
ΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 09-01-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΙΛΕ (ADILE).

3. Με την Φ.109514/2017/0008369/11-11-2019 από-
φαση του Γενικού 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 27-03-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΡΡΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2003 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 31-10-1999 και η 
μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΟ (KORRO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΟ (KORRO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑ (MARIA).
4. Με την Φ.109653/2017/0009601/11-11-2019 από-

φαση 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 05-04-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) 
ΛΙΜΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-09-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
16-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΜΑΪ (LIMAJ) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΜΑΪ (LIMAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΟΪΣΑΒΑ (VOJSAVA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.108343/2019/0006914/08-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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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 23-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΪΚΛ ΑΝΤΖΕΛΟ 
(επώνυμο) ΒΕΛΙΚΑΡΙΑ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 07-10-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΚΑΡΙΑ (VELICARIA) (κύριο 

όνομα) ΝΙΝΤΑ (NIDA).
2. Με την Φ.109819/2019/0009758/08-11-2019 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
24-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (όνομα) 
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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 αριθ. 19800/18/23-12-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.110826/2019/0002372/08-11-2019 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΚΑΦΟΡ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜΠΙΟΜΑ (πατρώνυμο) ΤΣΟΥ-
ΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-1996 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα 
με την αριθ. 8900/13/12-06-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.114939/2019/0011057/08-11-2019 από-
φαση 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-

λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΚΟ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-1994 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, 
σύμφωνα με την αριθ. 6240/20/25-04-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.100095/2019/0011519/05-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
31-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΑΛΛΑ (όνομα) 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-1996 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2011, σύμφωνα με την αριθ. 14032/26/
02-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.108354/2017/0001883/04-11-2019 από-
φαση 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 23-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) 
ΚΑΝΑΤΣΗ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, 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 
11-11-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΗ (KANACI) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΒΝΤΟΣ (LAVDOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΗ (KANACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΝΑ (ANA).
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2. Με την Φ.108574/2017/0002986/04-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΟΪΣΑΒΑ (επώνυμο) ΚΑΣΑ 
(πατρώνυμο) ΧΥΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-07-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014, 
σύμφωνα με την αριθ. 21140/21/19-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.108593/2017/0003030/04-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΘΥΜΙΟ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-12-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-

ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την αριθ. 19905/14/10-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.108765/2019/0013987/04-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
08-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΟΡΙΑ (επώνυμο) ΘΟΜΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 αριθ. 21570/1/24-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   
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*02049993112190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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