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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.38864/2018/0020622/05-04-2019 από-
φαση 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 13-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2007 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 21-02-2003 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΧΑΣΑ (ALLHASA) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΧΑΣΑ (ALLHASA) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA).
2. Με την Φ.38866/2018/0020621/05-04-2019 από-

φαση 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 13-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΑΛΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2003 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 21-02-2003 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔEIA ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΧΑΣΑ (ALLHASA) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΧΑΣΑ (ALLHASA) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA).
3. Με την Φ.38911/2019/0000711/05-04-2019 από-

φαση 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 15-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
4. Με την Φ.39101/2016/0014635/05-04-2019 από-

φαση 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 27-06-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (επώνυμο) ΧΑΚΡΑΜΑ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.12.2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΡΑΜΑ (HAKRAMA) (κύριο 

όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΡΑΜΑ (HAKRAMA) (κύριο 

όνομα) ΣΑΝΙΕ (SANIE).
5. Με την Φ.40767/2016/0024361/05-04-2019 από-

φαση 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 02-11-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΑΣΡΙ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2006 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 11-06-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΓΙΑ (SPAHIJA) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΓΙΑ (SPAHIJA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΣΑ (VJOSA). 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.39892/2019/0003873/29-03-2019 από-
φαση 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 31-08-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2003 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 12-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (DHEMBI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (DHEMBI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2. Με την Φ.49702/2019/0002255/29-03-2019 από-

φαση 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 27-02-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ-
ΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2006, και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-10-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛΑΚΗ (NIKOLLAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ (BERBERI) (κύριο 

όνομα) ΛΙΝΤIΤΑ (LINDITA).
3. Με την Φ.41651/2019/0003854/29-03-2019 από-

φαση 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 18-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥ-
ΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18141Τεύχος B’ 1541/07.05.2019

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA) (κύριο 
όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).

4. Με την Φ.41649/2019/0003693/29-03-2019 από-
φαση 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 18-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA) (κύριο 

όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA)
5. Με την Φ.38859/2018/0017874/29-03-2019 από-

φαση 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 21/Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΜΠΑΝ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-07-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN) (κύριο όνομα) 

ΘΕΟΔΩΡ (THEODHOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN) (κύριο όνο-

μα) ΥΛΛΚΕ (YLLKE). 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.37792/2019/0002981/05-04-2019 από-
φαση 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 06-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2002 και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-10-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ (BIXHEKU) (κύριο 

όνομα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ (BIXHEKU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
2. Με την Φ.38516/2019/0004265/05-04-2019 από-

φαση 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 25-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗ 
(επώνυμο) ΣΚΕΝΤΟ (πατρώνυμο) ΠΥΡΡΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΟ (SKENDO) (κύριο όνομα) 

ΠΥΡΡΟ (PIRRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΟ (SKENDO) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
3. Με την Φ.38519/2019/0004267/05-04-2019 από-

φαση 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 25-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΪΣΙ 
(επώνυμο) ΠΕΡΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2009, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού 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) ΠΕΡΛΕΚΑ (PERLEKA) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΛΕΚΑ (PERLEKA) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).
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4. Με την Φ.38784/2018/0019254/05-04-2019 από-
φαση 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 08-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2004, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-12-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΙΕΤΑ (VALJETA).
5. Με την Φ.38785/2018/0019253/05-04-2019 από-

φαση 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 08-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΒΙΣΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 06-12-2002 και η μητέρα της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΙΕΤΑ (VALJETA). 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1154/2018/0000863/13-03-2019 από-
φαση 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 του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΕΛΙΟ (επώνυμο) ΤΑΚΟ (πατρώνυμο) ΝΝΤΡΙΤΣΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2012, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 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 11-09-2001 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΚΟ (ΤΑΚΟ) (κύριο όνομα) 

ΝΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΚΟ (ΤΑΚΟ) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΓΚΕΝΑ (EMIGENA).
2. Με την Φ.1158/2018/0000902/13-03-2019 από-

φαση 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 26-10-2018 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ 
(επώνυμο) ΤΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΌΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΑΪ (TORAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΑΪ (TORAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA). 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας  Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1152/2018/0000849/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 11-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΓΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΛΛΟΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-01-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/7770 /24-09-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την Φ.1110/2019/0000197/13-03-2019 από-
φαση 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 26-06-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΙΣΛΑΜΑΪ (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΝΕΦΑΪΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1987, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/8349/
29-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου. 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1148/2018/0000815/13-03-2019 από-
φαση 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΙΚΑ (επώνυμο) ΜΠΛΛΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2012 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 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 06-08-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΛΛΟΚΟΥ (BLLOKU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΛΛΟΚΟΥ (BLLOKU) (κύριο 

όνομα) ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).

2. Με την Φ.1161/2018/0000941/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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 09-11-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ 
(επώνυμο) ΤΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΑΪ (TORAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΟΣ (LAVDOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΑΪ (TORAJ) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
3. Με την Φ.1162/2018/0000962/13-03-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/
Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
(επώνυμο) ΘΟΜΑ (πατρώνυμο) ΝΑΟΥΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΟΜΑ (ΤΗΟΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΝΑΟΥΝ (NAUN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΟΜΑ (ΤΗΟΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΑ (LORENA). 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας  Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1141/2018/0000773/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
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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 24-09-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ 
(επώνυμο) ΣΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΛΑ (SHULLA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΛΑ (SHULLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΡΑ (BORA).
2. Με την Φ.1143/2018/0000778/13-03-2019 από-

φαση 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 26-09-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΙΟΡΝΙ (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-12-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 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 14-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENJA) (κύριο όνομα) ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).
3. Με την Φ.1144/2018/0000782/13-03-2019 από-

φαση 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 26-09-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2012 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, 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 15-05-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 
ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA). 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας  Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

(8)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1146/2018/0000800/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 27-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΡΑΜΠΙΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/7190/11-09-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την Φ.1150/2018/0000833/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 08-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) 
ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΚΛΑΪΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 06-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/2070/26-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την Φ.1156/2018/0000899/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 26-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΤΟΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 25-01-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/8889/22-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

4. Με την Φ.1160/2018/0000940/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 09-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΤΟΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/8066/08-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας  Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  
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*02015410705190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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