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άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.49724/2019/0004887/14-05-2019 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 16/2018/05-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 12-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΠΑΝΗ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΚΗ, γεν. 30-12-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213998/2019/0003098/14-05-201 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 15/16-05-2018 πρα-
κτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 27-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΤΣΙ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΣΑΜΠΡΙ, γεν. 
24-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214350/2019/0005848/14-05-2019 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 13/26-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 

Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 05-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΝΠΑΛΑΪ Όνομα ΣΚΕΛΖΕΝ Όν. πατρός 
ΝΤΟΥΕ, γεν. 01-01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.214486/2018/0025314/14-05-201 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 21/24-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 24-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΝΓΚΟΛΛΙ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΙΣΤΡΕΦ, γεν. 23-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.214487/2018/0025319/14-05-2019 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 21/24-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΖΙΖΙ Όνομα ΣΚΕΛΖΕΝ Όν. πατρός
ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 23-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.214883/2019/0005934/14-05-201 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 /15-06-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-09-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΚΟ Όνομα ΓΙΟΥΝΤΜΙΡ Όν. πατρός 
ΜΕΣΤΑΝ, γεν. 16-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.215797/2019/0004777/14-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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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 11/2018/10-05-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 03-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΑΓΚΟΥΛΙΑΝ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΣΕΡΙΟΖΑ, γεν. 05-12-1975 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, 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. 1674/2018/0000927/07-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-12-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΚΕΛΕ (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2005 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-10-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ (DUDA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ (DUDA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ. 1675/2018/0000928/07-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-12-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
NOEMI (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-04-2009 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-10-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ (DUDA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΑ (DUDA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MΙRELA).

3. Με την Φ. 1678/2018/0000935/07-05-2019 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 24-12-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΤΣΒΕΤΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2005 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΣΠΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-05-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟΥΛΛΑ (JANKULLA) (κύριο 

όνομα) ΤΣΒΕΤΚΟ (CVETKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΚΟΥΛΛΑ (JANKULLA) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΛΝΤΑ (ANILDA).
4. Με την Φ. 1692/2019/0000038/07-05-2019 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 04-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΑΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 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 18-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΙ (KUSHI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΙ (KUSHI) (κύριο όνομα)

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
5. Με την Φ. 1702/2019/0000166/07-05-2019 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 01-03-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2010 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 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 14-07-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙΑΪ (ABDIAJ) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΙΑΪ (ABDIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
6. Με την Φ. 1706/2019/0000116/07-05-2019 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 14-03-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΣΑΧΟ (πατρώνυμο) ΙΡΦΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2011 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΡΕΣΠΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 16-10-2003 και η μητέρα του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΟ (SHAHO) (κύριο όνομα) 

ΙΡΦΑΝ (IRFAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΟ (SHAHO) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΣΛΑΝΤΙΝΑ (DESLANTINA).
7. Με την Φ. 1686/2019/0000172/07-05-2019 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 17-01-2019 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ 
(επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 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 11-04-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
8. Με την Φ. 1687/2019/0000171/07-05-2019 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 17-01-2019 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) EPA 
(επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 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 11-04-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
9. Με την Φ. 1710/2019/0000131/07-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 26-03-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΤΕΟ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2010 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 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 02-09-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 1672/2018/0000902/07-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-12-2018 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΡΙΣΑ 
(επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-2002 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 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. 7731/
08-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23412 Τεύχος B’ 2063/04.06.2019

2. Με την Φ. 1677/2018/0000934/07-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΓΙΑΝΚΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΣΒΕΤΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΡΕΣΠΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 10070/10-12-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ. 1699/2019/0000134/07-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 25-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥ-
ΝΤΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 680/29-01-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ. 1703/2019/0000083/07-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 01-03-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) 
ΑΜΠΝΤΙΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙ-
ΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 890/18-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ. 1708/2019/0000119/07-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 15-03-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΤΕΡΖΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-09-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 8098/07-11-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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