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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.103684/2019/0006354/02-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 A΄), του άρθρου 
15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις διατά-
ξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και 
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α’  
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 4/22-06-2018 
Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2016 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΜΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΕΠΑΝ που γεννήθηκε 
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 28-01-1975 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου της από ΜΕΜΟΣ σε ΜΕΜΟΥ.

2. Με την Φ.51412/2019/0002171/31-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 

Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
15/2011/ 08-04-2011 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
20-11-2008 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΟΛΓΑ (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (πατρώνυμο) ΙΣΑΚ που γεν-
νήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 05-08-1963 για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του επωνύμου της από ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ σε ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ.

3. Με την Φ.51411/2019/0002175/31-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της 
Γ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 15/2011/ 
08-04-2011 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2008 
αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ 
(επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (πατρώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 18-03-1955 για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του επωνύμου του από ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ σε ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.

4. Με την Φ.81055/2019/0013044/01-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και 
αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ει-
δικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 02/04-02-2015 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 19-08-2011 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΪ που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 11-11-1952 για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου της από ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΑ ΕΛΕΝΑ σε 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.

5. Με την Φ.104329/2019/0008032/30-10-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Α’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
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4/22.06.2018 Πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 22-01-
2016 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥ-
ΛΙΑ (επώνυμο) ΤΡΟΥΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 21-05-1981 για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.105752/2019/0011891/29-10-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις δια-
τάξεις του άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 
Α’) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του 
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θε-
τική γνωμοδότηση της της Α’ Ειδικής Επιτροπής όπως 
διατυπώθηκε στο 05/14-09-2018 Πρακτικό, γίνεται 
αποδεκτή η από 02-09-2016 αίτηση του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΒΙΚΤΟΡ (επώνυμο) ΚΟΛΛΕ (πατρώνυμο) 
ΒΙΚΤΟΡ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 04-08-1994 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.81059/2019/0013039/27-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Ιθαγένειας Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), με τις διατάξεις 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και 
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α’ 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/14-01-2015 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 17-02-2012 αίτηση του 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυ-
μο) ΣΕΜΠΕΛΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ που γεννήθηκε 
στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 20-06-1985 για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΣΕΜΠΕΛΙΝΤΙ 
σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΠΕΛΙΔΗΣ.

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.81024/2019/0013045/04-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α’ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 02/04-02-2015 πρα-
κτικό, γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2011 αίτηση του 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΙΒΑΝ (επώνυμο) ΠΑΝΚΙΝ 
(πατρώνυμο) ΝΤΜΙΤΡΙΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
24-11-1987 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός του από 
ΙΒΑΝ σε ΙΩΑΝΝΗΣ.

2. Με την ΑΠΦ.81068/2019/0013040/27-11-20 19 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 507 Α’), τις διατάξειςτων άρθρων 
15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α Ειδικής Επι-
τροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/14-01-2015 πρακτικό, 
γίνεται αποδεκτή η από 17-02-2012 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΣΕΜΠΕΛΙΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΑ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 
02-10-1960 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΕΛΕΝΑ ΣΕΜΠΕΛΙΝΤΙ σε ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΠΕΛΙΔΗ.

3. Με την Φ.104327/2019/0010913/02-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α’) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Α΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 4/
22-06-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2015 
αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΟΛΕΓΚ (επώ-
νυμο) ΑΚΡΙΤΟΒ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ που γεννήθηκε στην 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 23-05-1982 για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 105483/2019/0013036/02-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της 
Α’ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 4/2018/ 
22-06-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
22-01-2016 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΠΑΥΛΟΣ που γεννήθηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 
24-07-1973 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.24904/2019/0011679/03-12-2019 απόφα-
ση 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 13-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΥΡΙΑΝ 
(όνομα) ΡΟΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΒΑΡΤΚΕΣ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 30-06-2014 σύμφωνα 
με την αριθ. 1050/23/04-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.25908/2019/0009799/03-12-2019 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-10-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΗ 
(όνομα) ΑΛΒΑΡΟ (πατρώνυμο) ΧΑΜΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 
αριθ. 10870/8/19-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την Φ.26096/2019/0009915/03-12-2019 απόφα-
ση 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 31-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΕΤΣΚΑ 
(όνομα) ΣΑΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΡΕΜΙΓΚΙΟΥΣ ΜΑΡΕΚ, που 
γεννήθηκε στην ΠΟΛΩΝΙΑ την 04-10-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. 15100/15/10-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.26103/2019/0009804/03-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 31-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΑΪ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΒΕΖΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-01-1998, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 

αριθ. 15100/7/10-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.25907/2019/0009797/29-11-2019 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΥΣΗ (όνομα) 
ΓΚΕΡΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ, 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 
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 4400/55/07-04-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.28510/2019/0013510/22-11-2019 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΤΟΥΝΙΑΝ 
(όνομα) ΧΡΑΤΣ (πατρώνυμο) ΓΚΑΓΚΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 20-01-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 
10540/22/06-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την Φ.26087/2019/0009909/29-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
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η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΚΘΙ (όνομα) 
ΚΛΙΣΜΑΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 14306/2/02-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.25920/2019/0009801/22-11-2019 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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΙ (όνομα) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-05-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 4370/87/19-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.26722/2018/0000669/06-12-2019 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 16-01-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΡΟΥΝΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 24-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΝΓΚΟΥ (BRUNGU) (κύριο 

όνομα) ΜΟΝΤΙ (MONDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΝΓΚΟΥ (BRUNGU) (κύριο 

όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).
2. Με την Φ.26729/2018/0000678/06-12-2019 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 16-01-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, 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 
25-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑ (BARA) (κύριο όνομα) 

ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΥΤΣΑΪ (VUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
3. Με την Φ.26400/2017/0022283/22-11-2019 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 10-05-2004 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΦΡΕΝΤ (FRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με την Φ.26151/2019/0014063/03-12-2019 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 07-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΤΙΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
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τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-02-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΚΕΤΑ (ERIKETA).
5. Με την Φ.26062/2019/0010437/29-11-2019 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 24-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΗ (επώνυμο) 
ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ, 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 
16-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
6. Με την Φ.26741/2018/0000695/22-11-2019 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ 
(επώνυμο) ΜΟΥΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 14-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΙΖΙ (MURIZI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΙΖΙ (MURIZI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
7. Με την Φ.26751/2018/0000710/22-11-2019 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ 

(επώνυμο) ΑΡΙΦΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΙΦΑΪ (ARIFAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΙ (SAMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΙΦΑΪ (ARIFAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
8. Με την Φ.26747/2018/0000704/22-11-2019 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ 
(επώνυμο) ΑΡΙΦΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΙΦΑΪ (ARIFAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΙ (SAMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΙΦΑΪ (ARIFAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
9. Με την Φ.26390/2017/0022248/18-11-2019 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 28-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 09-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΩΝΙΝΑ (ANTONINA).
10. Με την Φ.25843/2019/0013853/26-11-2019 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΄) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 02-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (DRAGOJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (DRAGOJ) (κύριο όνο-

μα) ΦΕΣΤΙΜΕ (FESTIME).

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.31427/2019/0009000/03-12-2019 απόφαση 
του Προϊσταμένου της 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 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 22-07-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΤΡΟΥΣΣΑΣ 
(όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 31-07-1974, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 του ν. 3284/2004. Δήμος 
εγγραφής: Γλυφάδας.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.26616/2017/0023698/03-12-2019 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 
(επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 27-08-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΪΜΙΡΑ (ZAJMIRA).
2. Με την Φ.32044/2019/0013542/22-11-2019 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 17-07-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΚΤΑΣ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΙΜΟΥ, 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 25-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
3. Με την Φ.26549/2017/0023595/22-11-2019 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΒΕΡΤΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2011, 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 27-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΡΤΣΑ (VERCA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΡΤΣΑ (VERCA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
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4. Με την Φ.26374/2019/0014090/03-12-2019 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 28-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΟΡΙΑ 
(επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-12-2010, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-01-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
5. Με την Φ.26373/2017/0022201/22-11-2019 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΒΑΡΟ 
(επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2005, 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 30-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (PIRRA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΡΑ (PIRRA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΥΡΙ (VITURI).
6. Με την Φ.26357/2017/0021898/22-11-2019 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 21-11-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΙΧΑΝΑ (επώνυ-
μο) ΣΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-01-2005 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ-
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑΪ (SAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΑΝΤΑ (ELJADA).
7. Με την Φ.26614/2019/0010415/03-12-2019 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙ 
(επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2006, 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 13-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
8. Με την Φ.26612/2019/0010416/03-12-2019 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ 
(επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2004, 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 13-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
9. Με την Φ.23327/2019/0011677/22-11-2019 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 17-01-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΑΡΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) ΜΑΓΚΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
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Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 07-02-2004 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (MICKAIL) (κύριο όνομα) 

ΜΑΓΚΕΝΤ (MAGED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΠΑΣΙ ΓΚΕΡΓΚΕΣ (HABASHY 

GERGES) (κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRESTENA).

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.31298/2019/0008155/03-12-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της 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 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 02-07-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΚΛΙΦΤ 
(όνομα) ΝΤΙΝ ΑΡΘΟΥΡ (πατρώνυμο) ΣΤΗΒΕΝ ΑΡΘΟΥΡ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 01-01-1983, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του 
ν. 3284/2004. Δήμος εγγραφής: Καλλιθέας.

2. Με την Φ.31296/2019/0008152/03-12-2019 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της 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 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 02-07-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΚΛΙΦΤ 
(όνομα) ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΖΩΗ (πατρώνυμο) ΣΤΗΒΕΝ ΑΡΘΟΥΡ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ 
την 20-08-1977, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 
3284/2004. Δήμος εγγραφής: Καλλιθέας.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ     

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051183112190008*
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