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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.28746/2018/0012456/
31-07-2020 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 04-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΜ (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ
(πατρώνυμο) ΖΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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
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30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7480/19/21-05-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.28742/2018/0012452/
31-07-2020 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 04-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΙ (επώνυμο)
ΣΚΕΜΠΗ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
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 υπ΄αρ. 10330/15/06-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.28763/2018/0012483/
31-07-2020 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 04-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο)
ΧΥΣΕΝΑΪ (πατρώνυμο) ΧΙΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ,
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 υπ’ αρ. 11553/11/07-08-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28757/2018/0012473/
31-07-2020 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 04-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-04-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝ-
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ΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 υπ’ αρ. 4450/14/23-03-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28749/2018/0012459/
31-07-2020 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 04-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΕΓΚΟ (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΕ
(πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
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 υπ’ αρ.10650/1/09-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.28752/2018/0012463/
31-07-2020 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
04-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο)
ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2002 και
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, 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 υπ’αρ. 9750/9/
28-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.28845/2018/0012889/
06-08-2020 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 11-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (επώνυμο) ΑΜΟΥΡΣΚΑΪΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ
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την 12-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 υπ’ αρ. 11300/10/20-08-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.28917/2018/0012374/
06-08-2020 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 31-08-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΜΑΝ (επώνυμο) ΓΙΑΣΜΙΝ
(πατρώνυμο) ΟΥΑΧΙΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 17-10-2001 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6160/14/23-04-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.28887/2018/0013204/
05-08-2020 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 18-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΛΙΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 26-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 υπ’ αρ. 10010/15/05-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28825/2018/0012850/
05-08-2020 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 11-09-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
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 υπ’ αρ. 8220/33/09-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28813/2018/0012814/
04-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή
η από 11-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝ (επώνυμο) ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΒΛΑΣΣΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 υπ’ αρ. 11.000/12/13-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.28885/2018/0013201/
04-08-2020 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 18-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2003,
και κατοικεί 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 εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11300/1/31-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.28884/2018/0013200/
31-07-2020 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 18-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-05-2003 και κατοικεί 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10840/16/12-07-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.28583/2020/0007317/
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06-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 18-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΑΤΣΙ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
8961/21/21-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.26592/2020/0002185/
05-08-2020 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 19-12-2017 δήλωση-αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΚΟΥΛΑΜΙ (όνομα) ΜΕΓΚΕΡΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-1994 και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 8550/2/02-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.26180/2020/0002184/
05-08-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΦΤΑΡΙ
(όνομα) ΜΙΑΛΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-10-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 14120/15/02-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.25095/2020/0003749/
05-08-2020 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
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2017 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ (όνομα) ΡΟΖΑ (πατρώνυμο) ΠΑΡΣΑΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 26-12-1993, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’
αρ. 9290/10/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28731/2020/0007263/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄
217) γίνεται αποδεκτή η από 27-08-2018 δήλωσηαίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΑΚΟ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 20-05-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’
αρ. 8350/15/06-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.27485/2020/0001449/
03-08-2020 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 17-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΒΟΝΤΑ (όνομα) ΙΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-12-1985, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 4450/2/21-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
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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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.28933/2018/0013438/
04-08-2020 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 25-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 17-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 υπ’ αρ. 11447/11/31-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.28934/2018/0013439/
04-08-2020 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 25-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΕ
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-03-2003, και κατοικεί 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2018 σύμφωνα με υπ’ αρ. 11410/1/31-07-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.29005/2018/0013675/
03-08-2020 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 27-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο)
ΚΟΥΤΣΙΝΣΚΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθηκε στην
ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 30-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 υπ’ αρ. 10840/18/12-07-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28940/2019/0007756/
03-08-2020 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 25-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου
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αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΑΛΙΝ-ΜΙΧΑΪ (επώνυμο) ΠΑΝΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 03-11-2000 και κατοικεί στο Δήμο
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 υπ’ αρ. 9170/7/19-06-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28904/2018/0013228/
03-08-2020 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 18-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΑ (επώνυμο)
ΤΖΕΖΑΡΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 υπ΄αρ. 11447/4/31-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.28900/2018/0013224/
03-08-2020 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 18-09-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΖΑΧΙΛΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 υπ’ αρ. 6160/4/ 23-04-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.26861/2020/0006741/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
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(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 06-02-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΤΡΙ
(όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1992, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19900/36/22-12-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.27371/2020/0001434/
30-07-2020 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 20-03-2018 δήλωση-αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΝΕΑ
(όνομα) ΤΣΑΤΣΗ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 30-06-2009
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2780/3/23-02-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.27351/2019/0009136/
30-07-2020 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 20-03-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. 2960/29/28-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.27365/2020/0001432/
30-07-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση-αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΡΤΣΑΡΙ
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(όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1991, και κατοικεί στο
Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
2873/01-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.28380/2020/0006350/
28-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 03-07-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΡΚΑ
(όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
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 υπ’ αρ. 7590/11/25-05-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.27274/2020/0001426/
30-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η
από 13-03-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΛΟΥΜΙ (όνομα)
ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2960/15/26-02-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.28553/2018/0010687/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 17-07-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚ- ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΧΟΒΑΚΙΜΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΡΝΙΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 28-12-2005 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΒΑΚΙΜΙΑΝ (HOVAKIMYAN)
(κύριο όνομα) ΓΚΑΡΝΙΚ (GARNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ (STEPANYAN) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (MARIANNA).
2. Με την υπό στοιχειά Φ.28957/2018/0013482/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2018 δήλωση-αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΦΤΑΛΙΑ
(επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 22-05-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ΑNILA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.28953/2018/0013476/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 22-05-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO).

Τεύχος B’ 4243/30.09.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ΑNILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.28954/2018/0013478/
03-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΑ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 22-05-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ΑNILA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.26950/2020/0006498/
27-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 28-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΙΣΤΑ (JANKISHTA) (κύριο
όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΙΣΤΑ (JANKISHTA) (κύριο
όνομα) ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.25927/2020/0006587/
27-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2017 δήλωση-αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ
(επώνυμο) ΣΑΝΚΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2006, 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, η μητέρα
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-09-2001 και ο
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πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΚΑ (SANKA) (κύριο όνομα)
ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΚΑ (SANKA) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.25696/2020/0006496/
27-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2017 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(επώνυμο) ΜΙΤΣΟΥ-ΜΠΡΙΓΚΙΝΤΙΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΙΓΚΙΝΤΙΡ (ΒRYHIDYR) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΙ (ΑNDRIY).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΤΣΟΥ (MITU) (κύριο όνομα)
ΒΕΡΑ (VERA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.28921/2018/0013249/
30-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2018 δήλωση-αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ
(επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 21-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.28910/2018/0013235/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΛΛΙΟΠΗΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΜΙΤΡΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2006, και κα-
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τοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 05-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΤΡΟΛΛΑΡΙ (MITROLLARI) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ΑRDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΤΡΟΛΛΑΡΙ (MITROLLARI) (κύριο
όνομα) ΔΟΡΚΕ (DHORKE).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.28377/2018/0016796/
30-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 03-07-2018 δήλωση-αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώ-
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νυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2011, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (ΒOGDANI) (κύριο
όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (ΒOGDANI) (κύριο
όνομα) ΡΟΛΑΝΤΑ (ROLANDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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