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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκπτωση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο)
ΒΑΛΑΧΑΝΟΒΙΤΣ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ- ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ.

2

Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ Χριστόφορου - Ανδρέα - Σταύρου του
Ανδρέα - Σταύρου.

3

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

5

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

7

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

8

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

9

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Έκπτωση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) ΒΑΛΑΧΑΝΟΒΙΤΣ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ- ΙΩΑΝΝΗΣ
(πατρώνυμο) ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ.
Με την Φ.211563/2019/0003412/06-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 περ.γ’ του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α’/
10-11-2004), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ.
2131/30-05-2018 συνεδρίας του, κηρύχθηκε έκπτωτος
της ελληνικής ιθαγένειας ο (επώνυμο) ΒΑΛΑΧΑΝΟΒΙΤΣ
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αρ. Φύλλου 991

(2)
Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ Χριστόφορου - Ανδρέα - Σταύρου του
Ανδρέα - Σταύρου.
Με την Φ. 117583/4995/6-3-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004), ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. 2147/5-3-2019 συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
Χριστόφορου - Ανδρέα - Σταύρου του Ανδρέα- Σταύρου,
περί αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.212784/2019/0003699/06-03-2019 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 17/10-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται
δεκτή η από 11-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΚΑΕΛΙΑΝ Όνομα ΚΑΝΤΟΥΧΤ Όν. πατρός
ΜΠΑΓΚΡΑΤ, γεν. 28-03-1963 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.95173/2019/0003118/06-03-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις
του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το αριθ. 12/24-10-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 27-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΧΑΦΕΖ ΣΟΥΛΙΜΑΝ Όνομα ΖΑΦΕΡ Όν. πατρός
ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΑΝΤΙΜΠ, γεν. 30-06-1963 στην ΣΥΡΙΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.207898/2019/0003115/06-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ.
1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 12/24-10-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 17-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΚΟΒΑΤΣ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ Όν.
πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ, γεν. 09-12-1959 στην ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.23562/2017/0020139/04-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 12-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 10-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (PALI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΣ (GENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (PALI) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA).
2. Με την Φ.23767/2017/0021580/04-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
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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 28-06-2004 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο
όνομα) ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο
όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
3. Με την Φ.23798/2017/0021894/04-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 07-11-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (GUCE) (κύριο όνομα)
ΦΡΕΝΤΙ (FREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (GUCE) (κύριο όνομα)
ΟΛΤΑ (OLTA).
4. Με την Φ.23800/2017/0021901/04-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 07-11-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ
(επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2007, και κατοικεί στο
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 13-02-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα)
ΕΛΣΑ (ELSA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.23171/2018/0008508/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 04-09-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΖΜΙΡ (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 23-12-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ (MALIQLLARI) (κύριο
όνομα) ΤΟΜΟΡ (TOMORR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ (MALIQLLARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την Φ.23359/2018/0024828/13-02-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού 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 21-09-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΑΝΑΗ (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 08-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ (BANUSHI) (κύριο
όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΙ (BANUSHI) (κύριο
όνομα) ΕΥΔΟΞΙΑ (EVDHOKSIA).
3. Με την Φ.20592/2018/0023652/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 15-12-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
οτην ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 23-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΪ (BUSHAJ) (κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΪ (BUSHAJ) (κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
4. Με την Φ.23589/2017/0020392/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 17-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ
(επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 04-09-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (HARIZI) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΝΤΙ (FERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΙ (HARIZI) (κύριο όνομα)
ΙΝΑ (ΙΝΑ).
5. Με την Φ.22654/2017/0013878/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 20-06-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΑΖΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε
οτην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΖΟΛΛΙ (QAZOLLI) (κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΖΟΛΛΙ (QAZOLLI) (κύριο όνομα) ΑΝΙΤΑ (ΑΝΙΤΑ).
6. Με την Φ.23623/2017/0020561/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 19-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟ
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚ, που γεννήθηκε
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οτην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-03-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα)
ΠΑΣΚ (PASHK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΕ (BARDHE).
7. Με την Φ.24174/2018/0001546/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 07-12-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΒΕΡΟΝΙΚΑ (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ,
που γεννήθηκε οτην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 23-02-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (JUPE) (κύριο όνομα)
ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (JUPE) (κύριο όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
8. Με την Φ.23419/2019/0000907/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 28-09-2017 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΝΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε οτην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-2005, και
κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-02-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΑΛΙΓΕ (ALIJE).
9. Με την Φ.22821/2018/0024357/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 04-07-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ
(επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤΙ, που γεννήθηκε οτην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-2008, και κατοικεί οτο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 08-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ (DOKO) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΙ (ALKETI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΜΑΪΛΙ (ISMAILI) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 13058/2019/0000089/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 14-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΝΤΡΙ (όνομα) ΚΑΝΒΑΛ ΙΤΖΑΖ (πατρώνυμο) ΙΤΖΑΖ ΑΚΤΑΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με
την αριθ. 17150/26 / 15-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.23619/2019/0000904/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 19-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΑΪ (όνομα)
ΚΛΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 δευτεροβάθ-
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μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 12840/27/18-09-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.21148/2019/0000562/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 02-02-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΣΕΛΑΪ (όνομα) ΕΝΤΡΙΤ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 αριθ. 7870/77/07-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.23611/2017/0020532/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 19-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο)
ΒΡΕΝΟΖΙ (πατρώνυμο) ΧΙΚΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ,
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. 13130/15/15-09-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ. 19627/2018/0000419/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 11-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΝΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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. 15600/33 / 10-10-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.23312/2018/0021440/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 19-09-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο)
ΛΑΣΚΟΣ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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. 12360/9/
06-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.20815/2019/0000566/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-01-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΑΪ (όνομα) ΑΓΝΗ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-11-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 11490/27/03-08-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.22552/2019/0000376/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΗ
(όνομα) ΕΓΓΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 5160/4/
30-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.23426/2019/0000385/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 28-09-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ
(όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-07-1987, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 30-06-2006
σύμφωνα με την αριθ. 14360/19/04-10-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.22865/2019/0000570/13-02-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 06-07-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΛΑΝΙ (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ ΠΑΤΡΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 9760/1/26-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.19972/2018/0010510/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 03-11-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΑΛΝΤΙ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΡΕΝΑΤΟ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-02-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΛΛΑΡΙ (AVDILLARI) (κύριο
όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (RENATO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΛΛΑΡΙ (AVDILLARI) (κύριο
όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ.23576/2019/0002627/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 16-10-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε
οτην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 06-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ΑΝΤΟΝΕΤΑ).
3. Με την Φ.23750/2019/0002613/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΠΟΒΕΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 08-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΒΕΣΙ (POVESHI) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΟΡ (VΙΤOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΒΕΣΙ (POVESHI) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΛΑ (DILA).
4. Με την Φ.23751/2019/0002614/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΤΙΝ
(επώνυμο) ΠΟΒΕΣΙ (πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο
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ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 08-08-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΒΕΣΙ (POVESHI) (κύριο όνομα)
ΒΙΤΟΡ (VΙΤOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΒΕΣΙ (POVESHI) (κύριο όνομα)
ΝΤΙΛΑ (DILA).
5. Με την Φ.23795/2017/0021887/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 07-11-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη οτην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΙ (ARTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.21672/2019/0002699/06-03-2019 απόφαση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, 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
16-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΛΑΪ (όνομα) ΑΛΜΠΙΑΝ (πα-
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τρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-07-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 3006-2006 σύμφωνα με την αριθ. 630/48 / 31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.23577/2019/0002708/06-03-2019 απόφαση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, 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 16-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΙΛΗ (όνομα) ΛΩΡΕΝΑ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με
την αριθ. 4010/18/13-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.23625/2019/0002711/06-03-2019 απόφαση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
19-10-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΧΙΛΛΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- ΠΕΥΚΗΣ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 14120/22/02-10-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 991/22.03.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02009912203190008*

