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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την Φ.29501/2019/0010166/10.12.2019 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 15.11.2018 αίτημα της (επώνυμο) ΔΕΣΥ-
ΠΡΗΣ (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΚΑΝΑ την 13.3.1949, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 εδ.α’ του α.ν. 1856 και εγκρίνεται η 
εγγραφή της στον Δήμο Κορυδαλλού.

2. Με την Φ.31171/2019/0007285/19.12.2019 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 18.6.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΟΡΡΕΛ 
(όνομα) ΜΑΛΚΟΛΜ (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 8.6.1963, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ΄ του ν.δ. 3370/1955. Δήμος 
εγγραφής: Καλλιθέα.

3. Με την Φ.31172/2019/0007286/26.11.2019 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 18.6.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΟΡ-
ΡΕΛ (όνομα) ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ 
ΓΟΥΙΛΙΑΜ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 
την 30.6.1958, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ΄ του ν.δ. 
3370/1955. Δήμος εγγραφής: Καλλιθέα.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την Φ.9300/2019/0010384/19.12.2019 απόφαση 
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 13.1.2014 αίτημα της (επώνυμο) ΜΑΡΓΙΕΤΗ 
(όνομα) ΕΥΑ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ την 10.11.1995, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον 
Δήμο Νέας Σμύρνης.

2. Με την Φ.30912/2019/0005408/10.12.2019 απόφαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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 9.5.2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΕΝΤΟΡΦ (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ ΝΟΕΛΛΕ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 21.9.2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Πειραιώς.

3. Με την Φ.31136/2019/0007042/19.12.2019 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 δε-
κτό το από 11.6.2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΤΑΝΤΕ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22.10.2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την Φ.31168/2019/0007275/19.12.2019 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 18.6.2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΑΚΗ (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 6.6.2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την Φ.31490/2019/0010230/10.12.2019 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 δε-
κτό το από 18.4.2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22.4.2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

6. Με την Φ.32204/2019/0014595/19.12.2019 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 9.8.2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1.6.2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την Φ.31148/2019/0007055/19.12.2019 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 δε-
κτό το από 11.6.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΣΙΜΜΟΝΣ 
(όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.7.1952, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.31464/2019/0009616/10.12.2019 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 25.2.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΡΑΚΑΣ (όνομα) 
ΓΟΥΙΛΙΑΜ - ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ, που γεννήθη-
κε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29.9.1980, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

3. Με την Φ.31263/2019/0007691/26.11.2019 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 25.6.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΦΩΤΙΟΥ (όνομα) 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30.9.1973, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3284/2004.

4. Με την Φ.30910/2019/0005397/10.12.2019 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 9.5.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΠΠΑΣ 
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10.11.1965, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

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

1. Με την Φ.24756/2019/0009892/29.11.2019 απόφα-
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ση 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 25.5.2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΚΟΥΛΝΕΒΑ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΛΕΥΚΟΡΩ-
ΣΙΑ την 29.5.1999 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 6560/16/25.4.2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.25467/2017/0015694/29.11.2019 απόφα-
ση 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 5.9.2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΤΕΛΗ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΗ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10.1.2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 9340/15/15.6.2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.25525/2019/0004460/12.11.2019 απόφα-
ση 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 11.9.2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΤΝΗ (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30.11.2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με 
την αριθμ. 9810/21/28.6.2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.25900/2019/0013490/22.11.2019 απόφα-
ση 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 11.10.2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28.7.2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-

ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα 
με την αριθμ. 13560/14/20.9.2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.26517/2017/0023469/10.12.2019 απόφα-
ση 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 15.12.2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΚΑΡΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 
14.12.2001 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 30.6.2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 14890/31/9.10.2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.26956/2018/0001712/13.12.2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13.2.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΜΕΧΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10.4.2002 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 30.6.2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 19720/16/15.12.2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την Φ.26978/2018/0001740/13.12.2019 απόφα-
ση 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 13.2.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
2.6.2002 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με 
την αριθμ. 1200/27/29.1.2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την Φ.31743/2019/0011961/10.12.2019 απόφαση 
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 21.11.2018 αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΠΑ-
ΚΩΣΤΑ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑΜΠΕΘ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 11.6.1980, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον 
Δήμο Πειραιώς.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.27304/2018/0003976/19.12.2019 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 13.3.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΝΙΟ (επώνυ-
μο) ΣΕΡΙΦΑΪ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 9.9.2003 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 3.7.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΦΑΪ (SHERIFAJ) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΚΟΛΑΚΗ (NIKOLLAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΦΑΪ (SHERIFAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΑΝΑ (DJANA).
2. Με την Φ.26406/2019/0014478/16.12.2019 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 28.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) 
ΚΟΣΙ (πατρώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-

ΛΑΔΑ την 2.1.2009 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
9.6.2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΙ (KOSHI) (κύριο όνομα) ΑΒ-

ΝΤΟΥΛ (AVDUL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΙ (KOSHI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΕΤΑ (MARJETA).
3. Με την Φ.26162/2019/0014872/16.12.2019 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 7.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) 
ΔΑΜΟ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 18.6.2009 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
19.1.2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΑΜΟ (DHAMO) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΑΜΟ (DHAMO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
4. Με την Φ.26161/2019/0014886/16.12.2019 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 7.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ (επώνυ-
μο) ΔΑΜΟ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 1.12.2007 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
19.1.2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΑΜΟ (DHAMO) (κύριο όνομα) 

ΤΣΛΙΡΙΜ (CLIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΑΜΟ (DHAMO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
5. Με την Φ.26850/2018/0001195/16.12.2019 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-
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δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 6.2.2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(επώνυμο) ΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.3.2005 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 6.5.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΛΑ (SILA) (κύριο όνομα) ΑΝΤΟΝ 

(ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΛΑ (SILA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
6. Με την Φ.26687/2018/0000624/10.12.2019 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 16.1.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΒΙΛΤΣΑΚ (πατρώνυμο) ΣΟΥΑΒΟΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19.1.2011 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 27.2.2002 και η μητέρα της κατέχει 
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΛΤΣΑΚ (WILCZAK) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΑΒΟΜΙΡ (SLAWOMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΙΜ (KASYM) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΑ (MARINA).
7. Με την Φ.26675/2018/0017031/10.12.2019 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 10.1.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΤΙΣ (επώνυμο) ΣΕΚΙ 
(πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12.11.2010 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑ-
ΝΩΝ, 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 
20.3.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΚΙ (SHEQI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΚΙ (SHEQI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
8. Με την Φ.26674/2018/0002489/10.12.2019 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 10.1.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΣΕΚΙ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 2.8.2007 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑ-
ΝΩΝ, 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 
20.3.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΚΙ (SHEQI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΚΙ (SHEQI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
9. Με την Φ.26669/2018/0000274/10.12.2019 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 
10.1.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (επώνυμο) ΑΛΙ (πατρώνυμο) 
ΕΜΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16.8.2009 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 5.10.2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI) (κύριο όνομα) ΕΜΑΜ 

(EMAM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΦΙΦΙ (AFIFI) (κύριο όνομα) 

ΧΕΜΠΑ (HABA GOMAA MOHAMED).
10. Με την Φ.26345/2019/0014523/10.12.2019 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 21.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΥ (επώνυμο) 
ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18.10.2011 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 1.10.2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα) 
ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την Φ.30650/2019/0003388/19.12.2019 απόφαση 
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 δε-
κτό το από 21.3.2019 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΙΖΝΤΑΡΙ 
(όνομα) ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΟΡΧΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 8.2.1987, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
παρ. 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στον Δήμο Πειραιά.

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.26547/2019/0014954/20.12.2019 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΤΟΝΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15.8.2005 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΑΜΑΤΟΣ, 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 27.12.2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΙ (TODI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΙ (TODI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΟΡΓΚΙΕ (GJEORGJIE).

2. Με την Φ.26884/2018/0001235/20.12.2019 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 6.2.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΥΣΝΙ (επώνυμο) ΤΖΑ-
ΦΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14.9.2006 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 23.2.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
3. Με την Φ.26953/2018/0001706/20.12.2019 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 13.2.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώνυμο) 
ΜΠΕΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 7.3.2008 και κατοικεί στο Δήμο ΥΔΡΑΣ, 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 
28.8.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
4. Με την Φ.27076/2018/0002213/20.12.2019 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 20.2.2018 δήλωση 
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22.9.2005 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 
31.1.2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΚΕΡΙ (ASQERI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
5. Με την Φ.27077/2018/0002215/20.12.2019 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 20.2.2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΑΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15.5.2003 και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 31.1.2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΣΚΕΡΙ (ASQERI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
6. Με την Φ.26951/2018/0001704/20.12.2019 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 13.2.2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΕΦΤΑ (επώνυμο) 
ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 27.4.2010 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
7.9.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

μα) ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΙΡΜΑ (IRMA).
7. Με την Φ.26883/2018/0001234/11.12.2019 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 6.2.2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ 
(επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16.7.2008 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 1.8.2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ) (κύριο όνομα) ΛΟ-

ΡΕΝΑ (LORENA).
8. Με την Φ.26877/2018/0001228/11.12.2019 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 6.2.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΚΙ (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13.4.2006 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 1.8.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).
9. Με την Φ.26321/2019/0015055/19.12.2019 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 21.11.2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυ-
μο) ΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 7.4.2011 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
3.3.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΓΙΑΝΤΑ (NAJADA).
10. Με την Φ.26948/2018/0001699/19.12.2019 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 13.2.2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) 
ΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 4.10.2008 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
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ΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 6.5.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΛΑ (SILA) (κύριο όνομα) ΑΝΤΟΝ 

(ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΛΑΑΝΔΡΕΑ (SILA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
11. Με την Φ.15942/2019/0012828/22.11.2019 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 
24.10.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (επώνυμο) ΓΚΕΛΙΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΠΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27.2.2002 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30.7.2001 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙΝΑ (NGJELINA) (κύριο όνο-

μα) ΣΠΕΝΤΙ (SHPENDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙΝΑ (NGJELINA) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

Στην Φ.13100/2019/0006489/31.7.2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3337/29.8.2019 (τ.Β΄), διορθώνεται στη σελίδα 39571, 
στη στήλη Β, στο στίχο 33 εκ των άνω: 

Το εσφαλμένο: «18-10-1967»,
στο ορθό: «01-10-1967».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051933112190008*
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