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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.215090/2020/0003622/21-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 58/13-11-2018 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή η
από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΕΛΙΛΑΪ Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΖΑΛΟ,
γεν. 01-10-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.216271/2020/0003633/21-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 18/15-11-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου- Δυτ.
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 21-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΝΤΟΡΟΖΑ Όνομα ΖΕΟΡΖΕΤΑ Όν. πατρός
ΠΑΒΕΛ, γεν. 26-11-1965 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.216410/2020/0003621/21-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 26/2018/01-11-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 16-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΑΠΙΔΟΥ Όνομα ΛΙΑ Όν. πατρός ΒΙΤΑΛΙΪ,
γεν. 19-01-1980 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.3658/2020/0000310/20-03-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
30-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
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με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΤΑ (όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 07-12-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την
αριθ. 19538/19-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3736/2020/0000096/20-03-2020 απόφαση 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 16-01-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΕΪ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο
ΣΚΥΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 16-08-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΑΝΤΙ (ARMANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα)
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την Φ.3740/2020/0000113/20-03-2020 απόφαση 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 21-01-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2013 και κατοικεί στο Δήμο
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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
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χώρα από 06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την Φ.3743/2020/0000183/20-03-2020 απόφαση 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 03-02-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ
(επώνυμο) ΚΥΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2009 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΛΛΑΣ, 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 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΥΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΥΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.3034/2020/0000135/04-03-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
07-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΝΗΣ (όνομα) ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-1997 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 13805/19-06-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
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βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΚΑΤΣΑΝΗΣ
σε ΚΑΤΣΑΝΗ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3744/2020/0000194/21-04-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 0602-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΣΕΛΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-2004
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την αριθ.
503/17-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την Φ.3751/2020/0000248/21-04-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 18-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΜΕΝΤΟΛΛΙ
(πατρώνυμο) ΜΑΚΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 23-07-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019
σύμφωνα με την αριθ. 2471/10-02-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την Φ.3754/2020/0000286/21-04-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από
21-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΣΕΝΑ (επώνυμο) ΣΕΧΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
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κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με
την αριθ. 502/16-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.3755/2020/0000292/21-04-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
21-02-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) ΑΝΓΚΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΟΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-02-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ.
610/17-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
1. Με την Φ. 1228/2019/0000787/16-03-2020 απόφαση
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου- Δυτ.
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50),
γίνεται δεκτό το από 02-07-2019 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΥ (όνομα)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2019, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
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2. Με την. Φ. 1232/2020/0000136/16-03-2020 απόφαση
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50),
γίνεται δεκτό το από 04-07-2019 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΥΡΑΚΗ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στο
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 22-08-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ.
1. Με την Φ.1277/2020/0000114/06-05-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2013 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΡΤΑΙΩΝ, 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 13-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
2. Με την Φ.1275/2020/0000112/06-05-2020 απόφαση 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
11-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΟΥΣ (επώνυμο) ΜΙΝΑΪ (πατρώνυμο)
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-05-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.43/11533/26-11-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
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ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηπείρου.
3. Με την Φ.1278/2020/0000122/06-05-2020 απόφαση 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
18-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΑΝ (επώνυμο) ΛΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-08-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/999/05-02-2020 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την Φ.1269/2019/0001110/16-03-2020 απόφαση
του Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
γίνεται δεκτό το από 03-12-2019 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΝΗ (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 24-11-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
2. Με την Φ.1272/2020/0000030/16-03-2020 απόφαση
του Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
γίνεται δεκτό το από 16-12-2019 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΙΑ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2016, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.37722/2020/0003896/13-03-2020 απόφαση 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(επώνυμο) ΜΑΝΚΟ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2008 και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 26-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΚΟ (MANKO) (κύριο όνομα)
ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΚΟ (MANKO) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.44822/2020/0002413/13-03-2020 απόφαση 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 18-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΚΟΪΔΕΛΗ (πατρώνυμο) ΜΙΡΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
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28-08-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΪΔΕΛΗ (KOJDHELI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤ (MIRAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (KARAJANI) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ (MARIGLENA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με τη Φ.43562/2019/0016086/13-03-2020 απόφαση
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 14-06-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΜΑΖΑΪ
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1990 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. 4080/47/23-03-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(13)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.45653/2020/0003277/13-03-2020 απόφαση 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
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΤΟΛΛΟΥΜΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 24-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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
28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΟΥΜΙ (TOLLUMI) (κύριο
όνομα) ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΛΑΠΟΥΣΙ (LLAPUSHI) (κύριο
όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛΑ (MANUELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(14)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.45922/2020/0003912/13-03-2020 απόφαση
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 0502-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΝΑ (επώνυμο) ΤΑΣΙ (πατρώνυμο)
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2001
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 20200/20/04-01-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.45925/2020/0004365/30-04-2020 απόφαση 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
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ
(επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2008 και κατοικεί στο Δήμο
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27-06-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (HADRI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (HADRI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα Και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
Με τη Φ.46411/2020/0003150/30-04-2020 απόφαση
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 12-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΚΟΒΑ
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΑΓΝΩΣΤΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-1996 και κατοικεί στο
Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 11237/1/27-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.46048/2020/0004366/30-04-2020 απόφαση 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 12-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο)
ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΑΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28- 05-2011 και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο
όνομα) ΜΠΛΕΡΑΝΤ (BLERANT) ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA)
2. Με την Φ.46049/2019/0012080/30-04-2020 απόφαση 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 12-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο)
ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΑΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2011 και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο
όνομα) ΜΠΛΕΡΑΝΤ (BLERANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο
όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(18)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.46493/2020/0004320/30-04-2020 απόφαση
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 1903-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΝΤΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-08-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 2246/8/14-02-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(20)
Στην Φ. 19177/2018/0006016/06-11-2019 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4429/τ.Β΄/03-12-2019 στην
σελίδα 49974, στην στήλη Α’, στον στίχο 24 εκ των κάτω,
διορθώνεται:
Το λανθασμένο: «(πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΗ»,
στο ορθό: «(πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΗΣ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

Ι

(19)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.46500/2020/0004369/30-04-2020 απόφαση 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 19-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-04-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 4970/50 / 04-04-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(21)
Στην Φ.3676/2019/0001657/03-02-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
που δημοσιεύθηκε στο 501/19-02-2020 ΦΕΚ (τεύχος Β'),
σελίδα 5763, στήλη (Α), παράγραφος (3), στίχος 11 εκ
των άνω διορθώνεται:
Το λανθασμένο: «της ανήλικης αλλοδαπής»,
στο ορθό: «του ανήλικου αλλοδαπού».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
I

(22)
Στην Φ.5062/2018/0003105/03-01-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1311/τ.Β΄/13-04-2020 διορθώνεται ο Δήμος κατοικίας:
Από το λανθασμένο: «Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»,
στο ορθό: «Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
(Από το Υπουργείου Εσωτερικών)
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