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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.214461/2019/0003606/06-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 24/05-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΥΤΣΑ Όνομα ΑΜΠΑΣ Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 08-06-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.214467/2018/0025141/06-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 43/20-09-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται
δεκτή η από 08-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΕΛΙ Όνομα ΑΝΕΣΤΗ Όν. πατρός ΓΚΕΖΙΜ,
γεν. 28-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.214509/2019/0003801/06-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 24/25-07-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 01-04-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΤΖΑΦΕΡ,
γεν. 13-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.215650/2019/0003517/06-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 24/25-07-2018 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 27-03-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΛΙΜΠ Όνομα ΑΤΤΑ Όν. πατρός ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ, γεν. 02-11-1969 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.106061/2019/0004032/06-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 13/25-10-2018
πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 09-09-2009 αίτη-
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ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΝΑΑΝ Όνομα ΙΜΠΡΑΧΗΜ Όν. πατρός
ΑΜΠΑΝΤΑ, γεν. 16-03-1964 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι
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σύμφωνα με την αριθμ. 16930/31/06-11-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.24190/2018/0001870/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (επώνυμο)
ΝΤΟΥΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 980/28/22-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.24672/2018/0001921/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΙΡΗ (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 07-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 αριθμ. 8961/11/19-06-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.24687/2018/0001946/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΙΝΑ (επώνυμο) ΚΡΑΣΗ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,
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

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.21343/2019/0001946/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 23-02-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΤΑΡΕ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-1994, και
κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 16010/26/23-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ.23639/2019/0005389/07-05-2019 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 24-10-2017 δήλωση -αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ
(όνομα) ΕΛΣΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 3006-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 19070/13/07-12-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.24479/2019/0005549/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2035/04.06.2019

(επώνυμο) ΑΓΚΟ (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-1992, και
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα
με την αριθμ. 19310/4/08-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.19758/2019/0004827/07-05-2019 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 20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΖΩΗ (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 16-10-2002 και ο πατέρας της
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ (BINJAKU)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
2. Με την Φ.24049/2017/0024810/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-03-2000 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (FAKAJ)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (FAKAJ)
(κύριο όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA).
3. Με την Φ.24051/2019/0004936/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΣΙΠΟΝΙΑ (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-05-2003, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-03-2000 και ο πατέρας της
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (FAKAJ)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (FAKAJ)
(κύριο όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA).
4. Με την Φ.24085/2019/0004960/07-05-2019
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 28-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-05-1998 και
ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (LACI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (LACI)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΙΡΑ (VALMIRA).
5. Με την Φ.24053/2019/0004935/07-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΜΠΑΝΑ (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
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νικής 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 15-03-2000 και ο πατέρας της
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (FAKAJ)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΚΑΪ (FAKAJ)
(κύριο όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.39006/2018/0023252/08-05-2019 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 22-06-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) ΚΛΕΟΝΑΡΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-1999,
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, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-04-1998 και η μητέρα
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI)
(κύριο όνομα) ΚΛΕΟΝΑΡΝΤ (KLEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI)
(κύριο όνομα) ΙΛΝΤΑ (ILDA).
2. Με την Φ.39008/2018/0023258/08-05-2019 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 22-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) ΚΛΕΟΝΑΡΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-06-2003, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-04-1998 και ο πατέρας της
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI)
(κύριο όνομα) ΚΛΕΟΝΑΡΝΤ (KLEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI)
(κύριο όνομα) ΙΛΝΤΑ (ILDA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7941/2018/0004310/07-05-2019 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 19-09-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ
(πατρώνυμο) ΝΕΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
18-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
αριθμ. Φ.20.4/9826/10-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την Φ.7977/2018/0004475/07-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 03-10-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (όνομα)
ΜΑΝΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1991, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10411/18-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
3. Με την Φ.7978/2018/0004476/07-05-2019 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 03-10-2018 δήλωση -αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ
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(όνομα) ΟΡΛΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10418/14-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7973/2018/0004063/14-05-2019 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) ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο)
ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ,
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
28-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΦΤΑΡ (LUFTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ.8060/2018/0004608/14-05-2019 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 05-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο)
ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΕΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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
07-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει δελτίο μόνιμης
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI)
(κύριο όνομα) ΕΤΜΟΝΤ (ETMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
3. Με την Φ.8067/2018/0004652/14-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΜΙΛΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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 10-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΚΟΥΡΤΙ (MILKURTI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΚΟΥΡΤΙ (MILKURTI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΙΝΑ (FLORINA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.7944/2019/0000039/14-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 02-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (KUMANAKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (KUMANAKU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
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2. Με την Φ.7945/2019/0000040/14-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 21-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-06-2003
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (KUMANAKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (KUMANAKU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
3. Με την Φ.7946/2019/0000041/14-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 21-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΟ
(επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 02-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (KUMANAKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ (KUMANAKU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
4. Με την Φ.8061/2018/0004610/14-05-2019 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 05-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΙΛ (επώνυμο) ΜΟΥΛΙΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 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 άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΙΤΑ (MULITA) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΛΙΤΑ (MULITA)
(κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1 Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.2503/2018/0001616/10-05-2019 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 04-10-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 10-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/9621/20-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την Φ.2014/2018/0001735/10-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΡΑ (όνομα) ΚΡΙΤΖΟΦ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/3742/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1 Α και 1 Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.20683/2019/0000231/06-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 09-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1995, και κατοικεί
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 1028/09-03-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
2. Με την Φ.20909/2019/0000122/06-05-2019 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 16-03-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΡΙΕΜΑΔΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 6456/20-11-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
3. Με την Φ.20885/2019/0000113/06-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
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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 05-03-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΪΚ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1999, και
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 294/19-01-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
4. Με την Φ.20902/2019/0000197/06-05-2019 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 12-03-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΑΛΛΙΑ (όνομα) ΟΞΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-02-2000, και κατοικεί στο
Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ.
809/16-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02020350406190008*

