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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.211744/2019/0004517/04-04-201 9 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 49/25-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-05-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΑΪ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 12-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.23464/2019/0003505/20-03-2019 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. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΑΪ 
(όνομα) ΓΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 
11347/10/01-08-2017 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.23506/2019/0002267/20-03-2019 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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 05-10-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΔΡΟΥΓΑΜΕΝΟΣ (όνομα) ΕΝΕΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
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ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
17450/15/17-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την Φ.23896/2019/0003461/20-03-2019 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. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΤΟΖΑΪ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΥΡΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14890/35/09-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την Φ.23845/2019/0003467/20-03-2019 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. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΑΪ 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 16280/30/30-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.23444/2017/0021308/05-04-2019 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 03-10-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ 
(επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 07-04-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
2. Με την Φ.23863/2017/0022260/05-04-2019 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 14-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΚΣΕΒ (επώνυμο) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΑΚΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 18-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI) (κύριο όνομα) ΑΚΙΦ 

(AKIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΟΥΛ (BATΟOL) (κύριο όνο-

μα) ΣΑΪΚΑ (SAIQA).
3. Με την Φ.23864/2017/0022261/05-04-2019 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 14-11-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΣΑΡΙΜ (επώνυμο) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΑΚΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 18-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI) (κύριο όνομα) ΑΚΙΦ 

(AKIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΟΥΛ (BATOOL) (κύριο όνο-

μα) ΣΑΪΚΑ (SAIQA).
4. Με την Φ.23887/2017/0022324/05-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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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 14-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΕΡΝΤΙΟ (επώ-
νυμο) ΜΟΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 12-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪ (MOLLAI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪ (MOLLAI) (κύριο όνομα) 

ΓΕΟΥΓΚΕΡΤΑ (JEUGERTA).
5. Με την Φ.24224/2017/0024120/05-04-2019 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 12-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙΓΙΟ-
ΛΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-03-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
6. Με την Φ.24255/2017/0024422/05-04-2019 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 15-12-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο)
ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-
ΝΗΣ, 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 
08-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (BULLARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΡΑΜΟΖ (GRAMOZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (BULLARI) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΣΟΥΡΙ (DASHURI).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.24226/2017/0024123/05-04-2019 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 12-12-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ-
ΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2011, και 
κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
2. Με την Φ.24230/2017/0024130/05-04-2019 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 12-12-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ-
ΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMΟ) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINANT).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα) 
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

3. Με την Φ.24266/2017/0024560/05-04-2019 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 18-12-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2011, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 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 17-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ (ALEKSANYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΑΡΜΑΝ (ARMAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΜΑΣΙΑΝ (TUMASYAN) (κύριο 

όνομα) ΝΑΡΙΝΕ (NARINE).
4. Με την Φ.24293/2017/0024627/05-04-2019 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 19-12-2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΙ 
(επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 19-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (DEMIRI) (κύριο όνομα) 

ΧΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (HERISELDA).
5. Με την Φ.24329/2017/0024698/05-04-2019 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 29-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.23544/2019/0003493/01-04-2019 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ 
(επώνυμο) ΣΑΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SAKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SAKA) (κύριο όνομα) ΕΛΑ 

(ELA).
2. Με την Φ.23683/2017/0002954/01-04-2019 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 09-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO) (κύριο όνομα) 
ΦΛΟΡΙΝΤΑ (FLORIDA).

3. Με την Φ.23753/2019/0003331/01-04-2019 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 14-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ 
(επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (OSHAFI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΑΦΙ (OSHAFI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
4. Με την Φ.23542/2019/0003489/01-04-2019 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΟΡΓΚΙΤΟ 
(επώνυμο) ΣΑΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SAKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SAKA) (κύριο όνομα) ΕΛΑ 

(ELA).
5. Με την Φ.22115/2018/0006861/01-04-2019 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 29-09-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΡΑΡΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΡΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 

σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙ-
ΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΡΑΡΟΥ (MORARU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ (ALEXANDRU).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΤΡΟΦΑΝ (MITROFAN) (κύριο 

όνομα) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LIUDMILA).
6. Με την Φ.23685/2017/0002957/01-04-2019 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 09-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝΤΑ (FLORIDA).

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

      1. Με την Φ.23382/2017/0001128/01-04-2019 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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΪΜΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΤΟΖΑΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΛΕΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 05-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΖΑΡΑΚΟΥ (TOZHARAKU) (κύ-

ριο όνομα) ΚΛΕΑΝ (KLEAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΖΑΡΑΚΟΥ (TOZHARAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).
2. Με την Φ.23792/2017/0003854/01-04-2019 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 23-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ 
(επώνυμο) ΡΟΣΝΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 13-09-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΣΝΙΚΟΥ (ROSHNIKU) (κύριο 

όνομα) ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΣΝΙΚΟΥ (ROSHNIKU) (κύριο 

όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
3. Με την Φ.23740/2019/0003386/01-04-2019 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 14-02-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΣΙΜΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2003, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-02-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΙΜΑ (HASIMA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).
4. Με την Φ.23621/2019/0003384/01-04-2019 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 02-02-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΠΕΡΑΜΙΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 21-03-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΑΜΙΣ (BERAMIS) (κύριο 

όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΚΑ (YLLKA).
5. Με την Φ.23419/2017/0001181/01-04-2019 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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ 
(επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΙΝΑΣ, 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 14-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
6. Με την Φ.23298/2017/0000867/01-04-2019 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 17-01-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΠΛΑ 
(επώνυμο) ΑΝΤΕΜΙ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-12-2001 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΙ (ADEMI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΙ (ADEMI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
7. Με την Φ.23744/2019/0003436/01-04-2019 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 14-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΣΗ-
ΜΑΚΗΣ (επώνυμο) ΧΑΣΙΜΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-11-2004, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της 
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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 05-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΙΜΑ (HASIMA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την. Φ.21642/2017/0008181/09-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 22-5-2017 αίτημα που υποβλήθηκε στις 
30-05-2017, του (επώνυμο) ΡΟΥΣΣΟΣ (όνομα) ΜΑΡΚΟ 
(πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑ-
ΖΙΛΙΑ την 22-06-1978, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α' του 
ν.δ. 3370/1955.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την Φ.16363/2019/0002882/09-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 11-2-2016 αίτημα γονέα που υποβλήθηκε 
στις 29-02-2016, του ανηλίκου τέκνου του με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΑΣΟΥΑΝΤΙ (όνομα) ΦΑΪΣΑΛ (πατρώνυμο) 
ΓΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΙΟΡΔΑΝΙΑ την 28-08-2000, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(9)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.10601/2019/0000567/12-04-2019 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. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2015 δήλωση - αίτηση 
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (όνομα) 
ΜΠΟΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει απο-
φοιτήσει την 03-11-2008 από τη Σχολή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Ο).

2. Με την Φ.10608/2018/0018993/12-04-2019 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. 2 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2015 δήλωση - 
αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΪΝΤΑ 
(όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 25-11-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 01-04-2013 από Σχολή 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

      Στην Φ.10335/2018/0012244/06-11-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5289/ 
26-11-2018 (τ.Β'), διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το λανθασμένο:
«ΠΕΛΟΥΜΠ»
στο ορθό:
«ΠΕΛΛΟΥΜΠ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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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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