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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

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.

6

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
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7

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.

8

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.

9

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.

10

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.

11

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 από
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

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.

13

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

14

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.1759/2019/0000044/26-03-2019 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
06-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 05-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ,
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
05-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (BESHELLO) (κύριο
όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (BESHELLO) (κύριο
όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(2)
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.1757/2019/0000035/26-03-2019 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 23-01-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟΝΙΚΗ
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(επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2012, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 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 01-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΚΣΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα)
ΕΛΟΝΑ (ELONA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(3)
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.1755/2019/0000012/26-03-2019 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 09-01-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ
(επώνυμο) ΚΟΤΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΡΑΜΑΣ, 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 30-10-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΑ (KOCA) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΑ (KOCA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(4)
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.1756/2019/0000020/26-03-2019 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 15-01-2019 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΜΙΜΑΝΙΣ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2012, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 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 01-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΜΑΝΙΣ (MIMANIS) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΜΑΝΙΣ (MIMANIS) (κύριο όνομα) ΑΡΙΟΝΑ (ARJONA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(5)
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.1758/2019/0000037/26-03-2019 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 30-01-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΦΕΑ
(επώνυμο) ΧΑΚΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΡΑΜΑΣ, 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 10-05-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΟΥΣΙ (HAKUSHI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΟΥΣΙ (HAKUSHI) (κύριο όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(6)
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.1760/2019/0000045/26-03-2019 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 06-02-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, 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 ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (BESHELLO) (κύριο
όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΣΕΛΛΟ (BESHELLO) (κύριο
όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(7)
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.1747/2018/0000870/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΝΤΑ
(επώνυμο) ΖΙΤΟ (πατρώνυμο) ΚΟΤΣΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΡΑΜΑΣ, 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 08-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΤΟ (ZITO) (κύριο όνομα) ΚΟΤΣΟ
(KOCO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΤΟ (ZITO) (κύριο όνομα) ΑΛΜΑ
(ALMA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(8)
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.
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(9)
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.2717/2019/0000097/01-04-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 11-01-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΡΙ (όνομα) ΜΕΡΙΓΚΛΑ
(πατρώνυμο) ΤΕΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 02-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθ. Φ.21.1/8371/19-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και
Θράκης.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

Με την Φ.1754/2019/0000011/26-03-2019 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 09-01-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ
(επώνυμο) ΝΤΟΓΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2012, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, 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 02-05-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΓΑΝΙ (DOGANI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΓΑΝΙ (DOGANI) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(10)
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.2723/2019/0000119/03-04-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 26-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
(όνομα) ΓΚΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΣΒΙΛΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 28-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.21.1/10503 / 30-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης και εγκρίθηκε
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ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΓΚΡΕΤΑ
ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ σε ΓΚΡΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την Φ.2702/2018/0000448/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 02-11-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΡΟΥΛ (όνομα) ΟΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την
11-09-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την
03-05-2017 από ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Δ.Π.Θ. και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου της από ΟΛΕΝΑ ΚΑΝΤΡΟΥΛ σε
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΡΟΥΛ.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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 την Φ.2704/2018/0000480/26-03-2019 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
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΑΛΛΑΚΙΑΝ (όνομα) ΚΑΡΕΝ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 02-03-1989, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
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της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.21.1/7802/05-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2711/2018/0000485/26-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 11-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 αριθ. Φ.21.1/9699/
12-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.
Μακεδονίας και Θράκης.
2. Με την Φ.2712/2018/0000486/26-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού 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 11-12-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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.21.1/9699Α/
12-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν.
Μακεδονίας και Θράκης.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.8523/2018/0001517/01-03-2019 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 02-10-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 25-05-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU) (κύριο
όνομα) ΓΙΟΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU) (κύριο
όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
2. Με την Φ.8532/2018/0001622/01-03-2019 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 12-10-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 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 07-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (CARAJ) (κύριο όνομα)
ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (CARAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
3. Με την Φ.8533/2018/0001623/01-03-2019 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 12-10-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 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 διαμέ-
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νει νόμιμα στη χώρα από 07-01-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (CARAJ) (κύριο όνομα)
ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (CARAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
4. Με την Φ.8534/2018/0001628/01-03-2019 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 15-10-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ
(επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΒΕΛΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 30-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΒΕΛΙ (VELI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΥΕΛΑ (JUELA).
5. Με την Φ.8538/2018/0001748/01-03-2019 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 23-10-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 22-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΙΛΜΙ (ILMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο όνομα) ΝΤΑΛΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE).
6. Με την Φ.8550/2018/0001859/01-03-2019 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 12-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΠΡΟΦΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27-03-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΦΚΑ (PROFKA) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΙΧΙΝΑ (GRECHYKHINA)
(κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (OLENA).
7. Με την Φ.8540/2018/0001797/01-03-2019 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 31-10-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΥΣΙΔΩΡΑ (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 06-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ
(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) ΙΡΕΝΑ
(IRENA).
8. Με την Φ.8544/2018/0001838/01-03-2019 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 06-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ
(επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 16-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (BOJKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (BOJKA) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
9. Με την Φ.8545/2018/0001839/01-04-2019 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 06-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ
(επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο
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ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 16-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (BOJKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (BOJKA) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
10. Με την Φ.8549/2018/0001854/01-03-2019 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 12-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ
(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 20-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα)
ΖΕΦ (ZEF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
11. Με την Φ.8543/2018/0001837/01-03-2019 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 06-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 16-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (BOJKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΪΚΑ (BOJKA) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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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.

*02014492504190008*

