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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

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.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
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η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
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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
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.13030/2016/0009224/21-05-2019 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 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
(επώνυμο) ΜΑΡΤΙΡΟΣΩΒΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 αρίθμ. 284/17-09-2015 βεβαίωση (18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) και την αρίθμ. 160/2-6-2016
βεβαίωση σπουδών (6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ),
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-01-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΡΟΣΩΒ (MARTIROSOV)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDOUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΜΙΡΟΒΑ (AGAMIROVA) (κύριο όνομα) ΜΠΕΛΛΑ (BELLA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(2)
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.13009/2016/0009100/21-05-2019 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
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΟΣ
(επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2001, 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 αρίθμ. 58/07-03-2016 βεβαίωση (64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αρίθμ. 270/7-3-2016
βεβαίωση σπουδών ή παρακολούθησης (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 26-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (GENGOLLARI)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (GENGOLLARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΛΙΝΑ (GLINA).
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.12971/2016/0008990/21-05-2019 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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΟΛΒΗΣ, 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 αρίθμ.
180/17-12-2015 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 03-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (TOROMANI) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (TOROMANI) (κύριο
όνομα) ΝΤΑΛΑΝΤΟΥΣΕ (DALLANDYSHE).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
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.12972/2016/0008991/20-05-2019 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2007, 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. 145/Φ.5/
11-05-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα)
ΙΝΤΑΓΕΤ (IDAJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (DEMO) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(5)
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. 13002/2016/0009074/21-05-2019 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 27-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΡΓΚΕΣ
(επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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. 561/07-12-2015 βεβαίωση (8ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), 567/23-1-2015
βεβαίωση σπουδών (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-03-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα)
ΣΩΤΗΡ (SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΟΝΑ (ELISONA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
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.12974/2016/0008993/21-05-2019 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 26-05-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΠΑΟΥΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΛΛΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2007, 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. Φ.20.3/2/08-01-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ), με την αριθμ. 2/08-01-2016
βεβαίωση σπουδών (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕ-
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ΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 02-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΟΣ (KALLOS) (κύριο όνομα)
ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΟΣ (KALLOS) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.13032/2016/0009227/22-05-2019 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 31-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΜΑΡΤΙΡΟΣΩΒΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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. 283/17-09-2015 βεβαίωση (18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) και την αριθμ. 161/2-6-2016
βεβαίωση σπουδών (6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), ο
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-01-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΡΟΣΩΒ (MARTIROSOV)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDOUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΜΙΡΟΒΑ (AGAMIROVA) (κύριο όνομα) ΜΠΕΛΛΑ (BELLA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Τεύχος B’ 2290/12.06.2019

(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. 13011/2016/0009102/21-05-2019 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 30-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ
(επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2008, 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. 94/07-03-2016 βεβαίωση (79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (GENGOLLARI)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΝΓΚΟΛΛΑΡΙ (GENGOLLARI)
(κύριο όνομα) ΓΚΛΙΝΑ (GLINA).
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 έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.13042/2016/0009311/24-05-2019 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 02-06-2016 δήλωση -
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αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΔΩΡΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2004, 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. 323/23-10-2015 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 253/
31-5-2016 βεβαίωση σπουδών (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 29-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙΛΛΑΡΙ (DULILLARI) (κύριο
όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΙΛΛΑΡΙ (DULILLARI) (κύριο
όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.13003/2016/0009076/21-05-2019 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 27-05-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ
(επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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. 562/07-12-2015 βεβαίωση (8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα)
ΣΩΤΗΡ (SOTIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΚΑ (LACKA) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΣΟΝΑ (ELISONA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1895/2019/0000733/17-05-2019 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 10-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο)
ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ,
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
19-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MΙRELA).
2. Με την Φ. 1901/2018/0001481/17-05-2019 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 16-07-2018 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΟΥΡΕΛ (επώνυμο) ΜΑΛΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2011,
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 13-09-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΓΚΙΟΝΑΪ (MALGJONAJ) (κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΓΚΙΟΝΑΪ (MALGJONAJ) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
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3. Με την Φ. 1903/2018/0001485/17-05-2019 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 18-07-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΒΑ (επώνυμο) ΒΑΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 18-10-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΛΛΑΪ (VALLAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΛΛΑΪ (VALLAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΕΝΑΝΤΑ (DENADA).
4. Με την Φ.1908/2018/0001534/17-05-2019 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 31-07-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ
(επώνυμο) ΚΑΜΕΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 07-09-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΕΡΙ (KAMERI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΜΑΤΑ (ARMATA) (κύριο όνομα)
ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDΙΤA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1685/2019/0000866/17-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

Τεύχος B’ 2290/12.06.2019

ξεις 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 13-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικηο με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΙΠ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΜΑΝΓΚΑΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΓΚΑΛ (MANGAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΛΤΖΙΝΤΕΡ (BALJINDER).
2. Με την Φ. 1897/2018/0001419/17-05-2019 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 10-07-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ
(επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 20-03-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
3. Με την Φ. 1940/2018/0001798/17-05-2019 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 12-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡΙ (πατρώνυμο)
ΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2011,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 29-06-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡΙ (ZYLYFTARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΙΡ (ALMIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡΙ (ZYLYFTARI) (κύριο
όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
4. Με την Φ. 1941/2018/0001799/17-05-2019 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 12-09-2018 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΣΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2005, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 29-06-2001 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡΙ (ZYLYFTARI) (κύριο
όνομα) ΑΛΜΙΡ (ALMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΛΥΦΤΑΡΙ (ZYLYFTARI) (κύριο
όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4362/2019/0000047/10-05-2019 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 10-04-2018 δήλωση -αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΖΥΚΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1997, και κατοικεί
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.20.4/1377/27-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.4672/2019/0000319/10-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή
η από 18-10-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΠΙ
(όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/7871/
27-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 1080/2019/0000165/21-05-2019 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 25-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΙΤΖΜΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΑΡΑΠΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΜΑ, 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 09-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΤΖΜΕΛΙΑΝ (IJMELYAN) (κύριο
όνομα) ΚΑΡΑΠΕΤ (KARAPET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΑΡΙΑΝ (ZAKARYAN) (κύριο
όνομα) ΛΙΛΙΤ (LILIT).
2. Με την Φ. 1081/2019/0000166/21-05-2019 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 25-02-2019 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ (επώνυμο) ΙΤΖΜΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΑΡΑΠΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2006,
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και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ, 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 09-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΤΖΜΕΛΙΑΝ (IJMELYAN) (κύριο
όνομα) ΚΑΡΑΠΕΤ (KARAPET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΑΡΙΑΝ (ZAKARYAN) (κύριο
όνομα) ΛΙΛΙΤ (LILIT).
3. Με την Φ. 1084/2019/0000225/21-05-2019 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 13-03-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 21-06-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα) ΝΤΑΛΙΠ (DALIP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα)
APIETA (ARJETA).
4. Με την Φ. 1085/2019/0000226/21-05-2019 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 13-03-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ
(επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΛΙΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 21-06-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα) ΝΤΑΛΙΠ (DALIP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΕΤΑ (ARJETA).
5. Με την Φ. 1090/2019/0000283/21-05-2019 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
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ
217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2019 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΜΠΟΥΚΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2010, και
κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 26-03-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΚΑΤΣΙ (BUKACI) (κύριο
όνομα) ΤΖΕΒΑΧΙΡ (XHEVAHIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΚΑΤΣΙ (BUKACI) (κύριο όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.1101/2019/0000355/21-05-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 08-05-2019 αίτημα
του (επώνυμο) ΜΠΡΕΫ (όνομα) ΤΖΩΝ ΓΚΑΣ (πατρώνυμο) ΤΖΟΝ ΜΠΕΒΑΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 14-11-1971, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
14 παρ.1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.802/2017/0000984/21-05-2019 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 18-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (επώνυμο)
ΑΛΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
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την 26-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 αριθ. 7461/03-07-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ. 1025/2019/0000332/21-05-2019 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 24-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΡΕΦ (επώνυμο)
ΣΟΥΛΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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. 8345/11-07-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ. 1045/2019/0000309/21-05-2019 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 24-12-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΟΝ (επώνυμο)
ΣΕΧΑΪ (πατρώνυμο) ΚΙΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ,
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 αριθ. 11173/24-09-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ. 1097/2019/0000308/21-05-2019 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 17-04-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΙΖΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ
(πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 10-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 4235/09-04-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(17)
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.3345/2018/0003278/15-05-2019 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 06-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΗ (επώνυμο) ΝΑΖΙΦΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ,
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
01-04-1998 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΖΙΦΙ (NAZIFI) (κύριο όνομα)
ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΑΪΑ (CHILAIA) (κύριο όνομα)
ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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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.

*02022901206190012*

