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Αρ. Φύλλου 2105

νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΩΤΌ (ΖΟΤΟ) ΓΙΟΑΝΤΑ
(JOANTA) ον. πατρός ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ), κατόχου του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α369223, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-1984
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.49514/2019/0001858/08-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 06-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA) ΒΑΓΓΕΛΗΣ
(VANGJEL) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α432779, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-1963
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.33318/2020/0000029/08-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 11-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΙΛΑ (HILA) ΠΟΛΥΜΕΡ
(POLIMER) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α374512, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1975
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
(1)

Ι

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.26640/2020/0002436/08-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται
αποδεκτή η από 08-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αρ. Φ.51418/2020/0000052/04-05-2020
απόφαση της Προϊσταμένης της Κεντρικής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

21854

τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 07-01-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΕΛΜΑ ΖΩΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ την 12-06-2019,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Τεύχος B’ 2105/02.06.2020

ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
02-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΕΝΑ (όνομα) ΓΙΟΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα
με την 2246/9/14-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.45305/2020/0000350/04-052020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΛΟ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 16680/13/
01-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπ’ αρ. Φ.45601/2020/0004543/04-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 13-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΙ (όνομα)
ΙΣΜΗΝΗ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 13-06-2014 σύμφωνα με την 3572/52/16-03-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπ’ αρ. Φ.46951/2020/0004535/04-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2571/2019/0000953/ΑΚ/03-02-2020 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
09-09-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 10-06-2019 σύμφωνα
με την 4104/26-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπ’ αρ. Φ.2372/2020/0000668/ΑΚ/27-04-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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Τεύχος B’ 2105/02.06.2020

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 20-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣΑ (επώνυμο) ΛΕΤΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 12-06-2017 σύμφωνα
με την 4211/11-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου
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Ελλάδας, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα
τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 10 του ν. 2910/2001
(Α΄ 91), όπως προστέθηκε με τις όμοιες του άρθρου 25
παρ. 5 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) και κυρώθηκε με
το άρθρο 14 παρ. 4 και 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 «Περί
Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 69 του ν. 2910/2001, όπως κυρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004,
αντίστοιχα, των τέκνων της Νουζούτ Αλ Τζαχμάνι του
Γιασεϊν Αλ Τζαχμάνι και της Αγγελικής Σταμούλη, συζ.
Ιμπραήμ Αουαντ Αλτουραϊνι α) Τζάφαρ Αλτουραϊνι,
β) Αμπντελραχμάν Αλτουραϊνι, γ) Χάϊθαμ Αλτουραϊνι,
δ) Τζιχάντ Αλτουραϊνι, ως προς την απόδοση στα ελληνικά του ονόματος του ανωτέρω (β) αναφερόμενου και
συγκεκριμένα από το λανθασμένο «Αμπντελραχμαν»
στο ορθό «Αμπντουλραχμαν».

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ι

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
(6)

Ι

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την υπ’ αρ. Φ.9148/2019/0002975/18-05-2020
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 11-10-2019
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο)
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο)
ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2018,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(7)
Διόρθωση της υπ’ αρ. Κ13737/4323/13-03-2005
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί διαπίστωσης της
Ελληνικής Ιθαγένειας των τέκνων της Νουζούτ
Αλ Τζαχμάνι του Γιασεϊν Αλ Τζαχμάνι και της Αγγελικής Σταμούλη, συζ. Ιμπραήμ Αουαντ Αλτουραϊνι α) Τζάφαρ Αλτουραϊνι, β) Αμπντελραχμάν
Αλτουραϊνι, γ) Χάϊθαμ Αλτουραϊνι, δ) Τζιχάντ Αλτουραϊνι.
Με την υπ’ αρ. Φ.13737/2020/0000484/12-05-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
διορθώνεται η αριθμ. Κ13737/4323/13-03-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπ’ αρ. Φ.17739/2020/0000555/19-05-2020
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 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 08-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΕΪΓΙΡΝΤ
(πατρώνυμο) ΝΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
19-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ,
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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 3815/25-05-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπ’ αρ. Φ.40094/2020/0000895/12-05-2020
απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

21856

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 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 27-02-2020 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθη-
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κε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 08-01-2020, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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