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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(CHRISTOFIDES ANTIGONE).

2

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

3

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.

4

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
(CHRISTOFIDES ANTIGONE).
Με την Φ.142435/2016/0023652 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανακαλείται η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 111/
Β΄/21-01-2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν της ομογενούς CHRISTOFIDES
(ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ) ANTIGONE (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) του KYRIACOS
(ΚΥΡΙΑΚΟΣ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
31-05-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αρ. Φύλλου 2181

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ. 13200/2016/0009987/04-06-2019 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 14-06-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΛΟΥΙΣ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΜΙΡΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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. 119/20-10-2015 βεβαίωση (14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΜΙΡΙΜ (ADMIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΕ (MANUSHAQE).
2. Με την Φ.13209/2016/0010111/04-06-2019 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 16-06-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΚΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2007, 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. 255/23-10-2015 βεβαίωση (61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΚΙ (KACIQI) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΚΙ (KACIQI) (κύριο όνομα)
ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
3. Με την Φ. 13222/2016/0010160/04-06-2019 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 16-06-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2008, 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. 684/24-11-2015 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-07-2001 και η μητέρα της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (OOSJA) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
4. Με την Φ. 13223/2016/0010162/04-06-2019 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 16-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΙ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2002, 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. 683/24-11-2015 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 314/18-5-2016
βεβαίωση σπουδών (5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η
μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-07-2001
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
5. Με την Φ. 13231/2016/0010192/03-06-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
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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 17-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ
(επώνυμο) ΛΙΠΕ (πατρώνυμο) ΕΛΣΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 21-08-2007, 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. 363/04-12-2015
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-01-2004 και
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΠΕ (LIPE) (κύριο όνομα) ΕΛΣΙ
(ELSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΠΕ (LIPE) (κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(3)
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.13246/2016/0010237/04-06-2019 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 17-06-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ (επώνυμο) ΡΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΡΜΗΣ, 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. 28/0
8-01-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ), την αριθμ. 1288/21-1-2016 βεβαίωση σπουδών
(2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ) και την από 16-2-2016 βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΙΚΡΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
22-06-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΙ (RUSI) (κύριο όνομα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΙ (RUSI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.3321/2018/0002928/23-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΣΑ (επώνυμο)
ΝΤΟΠΕΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΠΕΣΙ (DOPESHI) (κύριο όνομα) ΝΤΥΛΜΠΕΡ (DYLBER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΠΕΣΙ (DOPESHI) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την Φ.3325/2018/0002946/23-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 15-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΙΕΤΑ (MIRJETA).
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3. Με την Φ.3328/2018/0003033/23-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 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 13-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΟΝΑ (επώνυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-12-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
4. Με την Φ.3329/2018/0003054/23-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 15-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) ΠΕΡΤΖΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) TOM, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 11-01-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΤΖΕΓΚΑΪ (PERGJEGAJ) (κύριο
όνομα) TOM (TOM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΤΖΕΓΚΑΪ (PERGJEGAJ) (κύριο
όνομα) ΛΕΝΑ (LENA).
5. Με την Φ.3330/2018/0003004/23-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΤΙΣΙΑ
(επώνυμο) ΚΙΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΡΑΜΙΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 03-03-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΚΟΥ (QUKU) (κύριο όνομα)
ΡΑΜΙΖ (RAMIZ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΚΟΥ (QUKU) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΑ (FLORA).
6. Με την Φ.3337/2018/0003053/23-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 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 19-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΠΕΡΤΖΕΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-

Τεύχος B’ 2181/07.06.2019

κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΤΖΕΓΚΑΪ (PERGJEGAJ) (κύριο
όνομα) ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΤΖΕΓΚΑΪ (PERGJEGAJ) (κύριο
όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή Ειδικού
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Ιθαγένειας Πιερίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
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