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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Ιουνίου 2019

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5

Τροποποίηση απόφασης πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ υπό
στοιχεία: επώνυμο ΑΓΚΟΛΛΙ, όνομα ΓΚΟΥΡΑΖΙ, ον.
πατρός ΦΩΤΗ γεν. 3/2/1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ.

6

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
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11

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
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
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12

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

13

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

14

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

15

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

16

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
17

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.2266/2018/0001988/
04-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.206400/2019/0001494/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 41/07-09-2016 πρα-
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κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 14-01-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΥ Α Όνομα ΚΟΥΓΙΕΝ Όν. πατρός ΣΟΝΓΚ,
γεν. 27-01-1974 στο ΒΙΕΤΝΑΜ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.212392/2019/0005634/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 59/01-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-12-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΑΪ Όνομα ΕΜΙΟ Όν. πατρός ΣΩΚΡΑΤ,
γεν. 07-06-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213153/2019/0003881/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 46/13-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-04-2015
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΕΛΕΖΙ Όνομα ΝΕΒΙΛΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ,
γεν. 13-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.213160/2019/0007265/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/07-02-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΟΥΣΕΦ Όνομα ΦΑΓΚΙΡ Όν. πατρός ΣΑΪΝΤ,
γεν. 13-09-1984 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.214099/2019/0006954/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/24-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 07-09-2015
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΥΖΕΪΡΑΪ Όνομα ΚΑΣΤΡΙΟΤ Όν. πατρός ΚΙΑΝΙ,
γεν. 03-04-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Τεύχος B’ 2052/04.06.2019

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.204930/2019/0001229/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 33/14-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 31-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο MEMO Όνομα ΣΠΥΡΟ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ,
γεν. 28-01-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210372/2019/0005808/14-05-201 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
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 5/29-06-2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου γίνεται
δεκτή η από 07-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΕΣΟΥΛΙ Όνομα ΜΙΓΚΙΕΝ Όν. πατρός ΧΑΜΖΑ,
γεν. 05-08-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.132522/2019/0002660/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 25/07-072015 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 01-04-2008
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΤΙΝΤΣΟΥΚ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός
ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 25-06-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.161137/2019/0003389/14-05-201 9
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν.2910/2001 (91 Α), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α)
και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται
δεκτή η από 08-12-1999 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΕΚΑ Όνομα ΜΕΡΣΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 16-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
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κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
373877,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.194885/2018/0001512/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α), όπως ισχύουν και μετά την από 30-09-2015 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στη ΧΑΪΦΑ, γίνεται δεκτή η
από 30-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 10-09-1982 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.194888/2018/0001519/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α), όπως ισχύουν και μετά την από 30-09-2014 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στη ΧΑΪΦΑ, γίνεται δεκτή η
από 30-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο XOYPI Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 26-10-1973 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.194886/2018/0002662/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α), όπως ισχύουν και μετά την από 30-09-2014 έκθεση
του Προξένου της Ελλάδας στη ΧΑΪΦΑ, γίνεται δεκτή η
από 30-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΗΛΙΑΣ Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 10-07-1977 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.194887/2018/0001518/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 30-09-2014 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στη ΧΑΪΦΑ, γίνεται δεκτή η από
30-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΙΑΜΠ Όνομα ΛΙΝΑ Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗ,
γεν. 22-01-1975 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.209378/2018/0024024/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 08-12-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται
δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΓΟΣΝ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΑΝ Όν. πατρός
ΜΠΕΣΑΡΑ, γεν. 15-07-1966 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.209377/2018/0024025/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

23343

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 08-12-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται
δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΓΟΣΝ Όνομα ΕΛΕΝ Όν. πατρός ΜΠΕΣΑΡΑ, γεν. 15-08-1964 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.209375/2018/0024027/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 08-12-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται
δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΓΟΣΝ Όνομα ΠΑΤΡΙΚ Όν. πατρός ΜΠΕΣΑΡΑ, γεν. 17-04-1977 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.209376/2018/0024026/14-05-201 9 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 08-12-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται
δεκτή η από 08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΥΓΟΣΝ Όνομα ΠΙΕΡ Όν. πατρός ΜΠΕΣΑΡΑ, γεν. 03-08-1969 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.214844/2019/0004756/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο MEMO Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ,
γεν. 18-02-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.216016/2019/0006818/14-05-201 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
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 11/14-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η από 23-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΑΤΖΩΡΑ Όνομα ΠΑΟΥΛΙΝΑ Όν.
πατρός ΓΙΑΤΣΕΚ, γεν. 08-12-1982 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.213922/2019/0005337/14-05-201 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
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 9/2018/26-04-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 02-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΑΝΙΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΙΑΜΖΕ Όν. πατρός ΓΚΟΓΚΙΑ, γεν. 08-06-1963 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.214667/2019/0005360/14-05-201 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
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 43/24-09-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται
δεκτή η από 16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΖΑΜΠ Όνομα ΑΣΡΑΦ Όν. πατρός ΝΑΓΚΙΜΠ,
γεν. 29-11-1971 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.214783/2019/0005013/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 26/12-09-2018 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-04-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΙΝΟ Όνομα ΣΩΤΗΡ Όν. πατρός ΝΤΙΝΟ,
γεν. 04-11-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.214787/2019/0005933/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 25/05-09-2018 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 ΛΑΝΙ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΤΑΪΠ, γεν. 3011-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας.
7. Με την Φ.214845/2019/0004750/14-05-201 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
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΑΚΟΥΤΣΙ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός
ΔΗΜΗΤΕΡ, γεν. 14-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(5)
Τροποποίηση απόφασης πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ υπό
στοιχεία: επώνυμο ΑΓΚΟΛΛΙ, όνομα ΓΚΟΥΡΑΖΙ,
ον. πατρός ΦΩΤΗ γεν. 3/2/1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ.
Με την Φ.207371/2019/0005554/14-5-2019 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 (217 Α΄),
όπως ισχύουν, τροποποιείται η Φ.207371/2018/0012429/
15-6-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2713/Β΄/9-7-2018 (τεύχος Β΄),
ως προς την ημερομηνία γέννησης του αιτούντος από
"2-3-1969" σε "3-2-1969"
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.53717/2019/0005626/14-05-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α΄),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται δεκτή η από
29-10-1996 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΕΠΕΛΕ Όνομα ΓΙΟΛΑΝΤΑ Όν. πατρός ΣΑΪΠ,
γεν. 10-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 12927/2016/0008652/16-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου 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 23-05-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΜΡΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2009, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 60/
16-05-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 2808-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI)
(κύριο όνομα) ΕΜΡΟΡ (EMROR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI)
(κύριο όνομα) ΓΕΤΜΠΑΡΔΑ (JETBARDHA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 12926/2016/0008651/16-05-2019 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 23-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο)
ΕΜΡΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2009,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει
από την αριθμ. 61/16-05-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI) (κύριο όνομα) ΕΜΡΟΡ (EMROR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI) (κύριο όνομα) ΓΕΤΜΠΑΡΔΑ (JETBARDHA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(9)
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. 12924/2016/0008643/16-05-2019 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 23-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΡΕΝΤΑ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΟΝΤΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2009, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από
την αριθμ. 244/Φ.32/10-05-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 04-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΟΝΤΟ (ARMONDO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 12903/2016/0008560/14-05-2019 απόφα-
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ση 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 20-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΛΙΟΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2007, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από
την αριθμ. 206/19-05-2016 βεβαίωση (11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα)
ΤΡΕΝΤΕΛΙΝΑ (TRENDELINA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 12862/2016/0008337/13-05-2019 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 17-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΙΑ (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2008, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 140/20-04-2016 βεβαίωση (61ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (ΡΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (ΡΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΣΑ (ANISA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 12861/2016/0008330/13-05-2019 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 17-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 139/20-04-2016 βεβαίωση (61ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-06-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (ΡΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΑΝΙ (ΡΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΣΑ (ANISA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(13)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ. 12901/2016/0008554/14-05-2019 απόφαση

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2052/04.06.2019

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 20-05-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΥΛΛΑΧΟΥ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2004, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από
την αριθμ. 62/15-04-2016 βεβαίωση (16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 87/17-05-2016
βεβαίωση σπουδών (16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
02-07-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΥΛΛΑΧΟΥ (FEJZULLAHU)
(κύριο όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΥΛΛΑΧΟΥ (FEJZULLAHU)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (ALEKSANDRA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3354/2019/0000152/16-05-2019 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 21-02-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΙΟΛΑ
(επώνυμο) ΤΖΕΡΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-2012, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 23-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΡΙΓΙΑ (XHERIJA) (κύριο όνομα)
ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΡΙΓΙΑ (XHERIJA) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
2. Με την αριθ. Φ.3370/2019/0000716/16-05-2019
απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
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του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2019 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΙ
(όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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. 2376/27-03-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθ. Φ.3371/2019/0000752/16-05-2019
απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 02-04-2019 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 2468/28-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3374/2019/0000361/16-05-2019 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 08-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ
(επώνυμο) ΝΤΕΜΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΙΕΛ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2012, και κατοικεί
στο Δήμο ΖΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 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 03-12-2003 και ο πατέρας
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της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΕΛΛΑΡΙ (DEMELLARI) (κύριο όνομα) ΒΑΝΓΚΙΕΛ (VANGJEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΕΛΛΑΡΙ (DEMELLARI) (κύριο
όνομα) ΦΛΟΡΙΕ (FLORIE).
2. Με την Φ.3375/2019/0000368/16-05-2019 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 09-04-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΙΑΖΙΜ (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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. 2375/27-03-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 10416/2019/0000142/10-05-2019 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 24-01-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ
(επώνυμο) ΡΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΩΓΩΝΙΟΥ, 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 27-10-2008 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΖΑΪ (RIZAI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΖΑΪ (RIZAI) (κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με την Φ. 10418/2019/0000147/10-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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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 28-01-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙ
(επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 28-03-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα)
APIAN (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΡΙΑΝΑ (DORJANA).
3. Με την Φ. 10420/2019/0000159/10-05-2019 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 29-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο)
ΣΕΝΤΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΤΖΕΛΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΙΩΑΝΝΓΤΩΝ, 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 3006-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/649/24-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(17)
Στην Φ.2266/2018/0001988/04-03-2019 απόφαση του
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1265/15-042019 (τεύχος Β΄), στη σελίδα 15337, στήλη α΄στο δεύτερο
στίχο από το τέλος διορθώνεται η λανθασμένη ημερομηνία γέννησης:
από την εσφαλμένη:
" 22/04/1998 "
στην ορθή:
" 12/04/1998 ".
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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