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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας από πρό-

σωπο υπό στοιχεία: ΜΟΥΡΑΝΤΟΦ Γκεόργκι του 

Ντζαμπουλάτ γεν. 19.4.1996 στη Ρωσία.

  Με την 2019/0011168/30.5.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 / ΦΕΚ 217 Α΄), ύστερα από σύμφωνη γνώ-
μη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της αριθμ. 2147/5.3.2019 συνεδρίας του, 
έγινε αποδεκτή η αίτηση του ΜΟΥΡΑΝΤΟΦ Γκεόργκι του 
Ντζαμπουλάτ για αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.215776/2019/0008419/28-05-201 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 2/06-09-2018 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 20-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΜΑ Όνομα ΚΟΥΙΤΙΜ Όν. πατρός ΤΖΕΜΑΛ, 
γεν. 19-02-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215777/2019/0004519/28-05-2019 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 2/06-09-2018 πρακτι-
κό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΠΟΛΛΙ Όνομα ΜΠΑΡΔΟΥΛ Όν. πατρός ΧΑ-
ΖΙΣ, γεν. 25-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216425/2019/0008099/28-05-201 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 21/2018/20-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 18-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΛΑ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 14-03-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216433/2019/0008122/28-05-201 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 21/2018/20-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 11-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΤΣΑ Όνομα ΦΑΤΡΙ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, γεν. 
01-03-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.198637/2019/0004688/17-05-2019 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 3/12-03-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΚΑΜΠ Όνομα ΧΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Όν. 
πατρός ΜΠΑΡΤ ΤΖΟΝ, γεν. 31-01-1970 στον ΚΑΝΑΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216710/2019/0009593/24-05-2019 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 3/2018/20-06-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλο-
νίκης γίνεται δεκτή η από 27-03-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΧΙΤΑΡΙΑΝ Όνομα ΑΜΛΕΤ Όν. πατρός ΝΒΕΡ, 
γεν. 06-10-1974 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.216205/2019/0007507/23-05-2019 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 24/2018/11-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 10-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΡΑΝ Όνομα ΚΟΣΤΙΝΕΛ Όν. πατρός 
ΑΟΥΡΕΛΙΑΝ, γεν. 26-07-1968 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216202/2019/0007498/23-05-201 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 17/2018/09-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 12-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΑΡΑΪ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΣΟΥΛ, 
γεν. 07-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216203/2019/0007499/23-05-201 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 18/2018/12-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 15-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΚΟΠΙΑΝ Όνομα ΓΚΑΓΙΑΝΕ Όν. πατρός 
ΟΓΚΑΝΕΣ, γεν. 18-10-1957 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216206/2019/0007508/23-05-2019 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 24/2018/11-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 19-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΣΕ Όνομα ΚΑΜΕΛΑ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 17-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216209/2019/0007511/23-05-201 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 21/2018/20-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 18-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΣΙΚΙΣΒΙΛΙ Όνομα ΧΑΤΟΥΝΑ Όν. πατρός 
ΜΕΡΑΜΠΙ, γεν. 27-03-1971 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.15760/2019/0005833/30-05-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263/Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) και αφού έλαβε υπόψη 
τη θετική γνωμοδότηση της της Β' Ειδικής Επιτροπής 
όπως διατυπώθηκε στο Ν14/06-06-2018 πρακτικό, γί-
νεται αποδεκτή η από 23-03-2017 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΑ (επώνυμο) ΑΜΒΡΟΣΟΒΑ 
(πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
21-08-1990 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΟΒΑ σε ΕΛΕΝΗ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.10814/2019/0003528/18-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/
Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263/Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε 
στο /06-06-2018 πρακτικό- No 9/γίνεται αποδεκτή η από 
26-11-2015 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΒΑΝΤΣΑ (επώνυμο) ΜΟΝΤΕΜΠΑΤΖΕ (πατρώνυμο) 
ΒΕΠΧΒΙΑ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 24-12-1996 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.4608/2019/0000251/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 05-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (KUQJA) (κύριο όνομα) 

ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (KUQJA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ.4611/2019/0000256/20-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 06-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ 
(επώνυμο) ΓΙΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2010, και κατοικεί στο 
Δήμο ΟΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 

σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΛΛΑ (JOLLA) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΛΛΑ (JOLLA) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
3. Με την Φ.4618/2019/0000281/20-05-2019 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 19-03-2019 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-12-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (KOLNEKU) (κύριο 

όνομα) ΣΠΙΡΟ (SPIRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΝΕΚΟΥ (KOLNEKU) (κύριο 

όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
4. Με την Φ.4621/2019/0000284/20-05-2019 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 συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 19-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΑ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 12-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣ (ALUSH) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣ (ALUSH) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
5. Με την Φ.4609/2019/0000252/20-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 05-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 25-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (KUQJA) (κύριο όνομα) 

ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΑ (KUQJA) (κύριο όνομα) 
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

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