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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

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

3

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

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.

Αρ. Φύλλου 1579

ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΛ
(επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 03-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο
όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ (KOTORRI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).

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

2. Με την Φ.980/2018/0000911/08-04-2019 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 26-07-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΚΤΟΡ
(επώνυμο) ΜΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα)
ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΛΒΙΑΝΑ (GOLVIANA).

1. Με την Φ.973/2018/0000858/08-04-2019 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 18-07-2018 δήλωση - αίτη-

3. Με την Φ.979/2018/0000910/08-04-2019 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 26-07-2018 δήλωση - αίτηση

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

6

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

7

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.42811/2017/0023361/
18-4-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ
(επώνυμο) ΜΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα)
ΑΦΡΙΜ (AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙ (MESHI) (κύριο όνομα)
ΓΚΟΛΒΙΑΝΑ (GOLVIANA).
4. Με την Φ.999/2018/0001059/08-04-2019 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 10-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ
(επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 04-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
5. Με την Φ. 1028/2018/0001444/08-04-2019 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 19-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2012, και
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 10-07-2001 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΝΤΑΣΜΙΡ (DASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (FIORELA).
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6. Με την Φ. 1029/2018/0001445/8-4-2019 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 19-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-5-2005, και
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 10-07-2001 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΝΤΑΣΜΙΡ (DASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (FIORELA).
7. Με την Φ. 1030/2018/0001446/08-04-2019 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 19-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 10-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΝΤΑΣΜΙΡ (DASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) (κύριο
όνομα) ΦΙΟΡΕΛΑ (FIORELA).
8. Με την Φ. 1001/2018/0001275/08-04-2019 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 17-09-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) MINAI (πατρώνυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 01-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) MINAI (MINAJ) (κύριο όνομα)
ΧΕΚΟΥΡΑΝ (HEKURAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) MINAI (MINAJ) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
9. Με την Φ. 1011/2018/0001193/08-04-2019 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 02-10-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 09-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (LEONARDO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα)
APTA (ARTA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1020/2018/0001267/08-04-2019 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 16-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο)
ΤΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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. 11439/25-09-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ. 1031/2018/0001476/08-04-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
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ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 26-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΟΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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. 14272/14-11-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ. 1021/2018/0001270/08-04-2019 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 17-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 14-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ, 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. 12401/11-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ. 1012/2018/0001194/08-04-2019 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 02-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΝΤ (επώνυμο)
ΚΙΑΛΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ,
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. 11067/18-09-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ. 1008/2018/0001179/08-04-2019 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 01-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΙΝ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 14-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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. 11242/19-09-2018 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την Φ.1007/2019/0000215/08-04-2019 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 28-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΣΙ
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
26-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 11250/
18-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7. Με την Φ.985/2019/0000203/08-04-2019 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 02-08-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΣΙΑ
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ,
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. 9395/26-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
8. Με την Φ. 1023/2018/0001299/08-04-2019 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 23-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο)
ΝΤΕΜΡΟΖΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ,
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. 12080/02-10-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
9. Με την Φ.1039/2018/0001532/08-04-2019 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 06-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΖΙΝΤΑΡΑ (επώνυμο) ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ (πατρώνυμο) ΑΤΑΝΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 24-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο
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ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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. 15174/29-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
10. Με την Φ. 1027/2018/0001436/08-04-2019 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 16-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 3006-2018 σύμφωνα με την αριθ. 14112/08-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1032/2018/0001489/08-04-2019 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 27-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (BRACJA) (κύριο όνομα) ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (BRACJA) (κύριο όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
2. Με την Φ. 1033/2018/0001490/08-04-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
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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 27-11-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΦΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2010, και
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 08-08-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (BRACJA) (κύριο
όνομα) ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΙΑ (BRACJA) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
3. Με την Φ.1034/2018/0001502/08-04-2019 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 28-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΙΣ
(επώνυμο) ΒΕΛΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-01-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 30-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ (VELAJ) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ (VELAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
4. Με την Φ.1037/2018/0001525/08-04-2019 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 05-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ
(επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΜΑ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΙΚ (SHEFIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΖΝΤΙΓΕ (RRUZHDIJE).
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5. Με την Φ.1036/2018/0001519/08-04-2019 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 30-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΠΑΠΑΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 05-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΣ (PAPAS) (κύριο όνομα)
ΓΙΟΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑΣ (PAPAS) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΙΓΙΕ (FLORIJE).
6. Με την Φ.1035/2018/0001506/08-04-2019 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 29-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) PENATA (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΧΑΖΜΠΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΜΑ, 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 11-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA) (κύριο όνομα)
ΧΑΖΜΠΙ (ΗΑΖΒΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA) (κύριο όνομα)
ΦΕΡΙΝΤΕ (FERIDE).
7. Με την Φ. 1051/2018/0001616/08-04-2019 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 27-12-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 23-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΙ (KAPLLANI) (κύριο
όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΙ (KAPLLANI) (κύριο
όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
8. Με την Φ.1038/2018/0001526/08-04-2019 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 05-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙ
(επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΜΑ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΙΚ (SHEFIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΖΝΤΙΓΕ (RRUZHDIJE).
9. Με την Φ.1044/2018/0001556/08-04-2019 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 14-12-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΜΑΛ
(επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΡΑΪΜΟΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 16-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα)
ΡΑΪΜΟΝΤ (RAJMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα)
ΕΛΣΟΝΑ (ELSONA).
10. Με την Φ.1050/2018/0001615/08-04-2019 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 27-12-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΜΠΑΣΚΙΜ (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2010, και
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κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 23-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΙ (KAPLLANI) (κύριο
όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΙ (KAPLLANI) (κύριο
όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(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.3266/2018/0002682/10-04-2019 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 20-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΝΙΩΝ, 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 09-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΜΕΧΜΕΤ (MEHMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΙΜΠΑΡΟΝΑ (IBARONA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.3239/2018/0002480/08-04-2019 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 23-08-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο)
ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΡΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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.20.4/8737/06-08-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17838/2019/0000190/13-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 03-08-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΕΤΟΥΣΙ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με
την αριθ. 6836/02-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2. Με την Φ.17842/2018/0002074/13-03-2019 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 17-08-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
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κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΗ (όνομα)
ΜΠΑΦΤΙΑΡ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθ. 7746/10-08-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.17820/2019/0000081/22-02-2019 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 18-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (πατρώνυμο) ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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
22-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (JOVANOVIC)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ (BRANISLAV).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΕΒΑ (RUSEVA) (κύριο όνομα)
ΖΟΡΝΙΤΣΑ (ZORNITSA).
2. Με την Φ.17848/2018/0002636/22-02-2019 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 27-08-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΤΙΝ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (πατρώνυμο) ΣΑΚΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 19-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-11-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΡ (KUMAR) (κύριο όνομα)
ΣΑΚΤΙ (SHAKTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΜΑ (SHARMA) (κύριο όνομα)
ΝΕΕΡΟΥ (NEERU).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΧΙΜΠΑΤΟΡΟΥ (SCHIMBATORU)
(κύριο όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΧΙΜΠΑΤΟΡΟΥ (SCHIMBATORU)
(κύριο όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIA).

3. Με την Φ.17879/2019/0000036/22-02-2019 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 15-10-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΟΜ
(επώνυμο) ΣΧΙΜΠΑΤΟΡΟΥ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2012, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 24-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην Φ.42811/2017/0023361/18-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1855/24-05-2018 (τ.Β’), σελίδα
20272, δεύτερη στήλη παρ.4 σειρά 7η
διορθώνεται το επώνυμο
από το λανθασμένο:
«ΣΑΜΑΡΤΖΗ»
στο ορθό:
«ΣΑΜΑΡΤΖΙ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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