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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 12995/2016/0009046/31-05-2019 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 27-05-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ANTONIO (επώνυμο) ΜΠΑΡΕ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 513/20-10-2015 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 28-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΕ (BARE) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΕ (BARE) (κύριο όνομα) ΣΙΛ-

ΒΑΝΑ (SILVANA).

2. Με την Φ. 12996/2016/0009048/31-05-2019 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 27-05-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡΕ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2004, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την 
αριθμ. 510/20-10-2015 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-02-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΕ (BARE) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΕ (BARE) (κύριο όνομα) ΣΙΛ-

ΒΑΝΑ (SILVANA).

3. Με την Φ. 13144/2016/0009738/31-05-2019 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 09-06-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡ-
ΓΟ (επώνυμο) ΚΟΤΕΛΛΗ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2005, και κατοικεί στο 
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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 προ-
κύπτει από την αριθμ. 74/23-05-2015 βεβαίωση (1ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) και την αριθμ. 236/
23-05-2015 βεβαίωση σπουδών (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 23-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΕΛΛΗ (KOTELLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΕΛΛΗ (KOTELLI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).

4. Με την Φ. 13173/2016/0009883/31-05-2019 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 13-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
Φ.20.3/231/10-12-2015 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 17-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΪ (KORAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΪ (KORAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΕΝΑ (ΗΕΝΑ).

5. Με την Φ. 13174/2016/0009888/31-05-2019 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 13-06-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪ-
ΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΓΚΑΔΑ, 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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
Φ.20.3/232/10-12-2015 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 17-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΪ (KORAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΑΪ (KORAJ) (κύριο όνομα) 
ΧΕΝΑ (ΗΕΝΑ).

  Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.704/2019/0001191/28-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO) ΘΑΝΑΣΗΣ 
(THANAS) ον. πατρός ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α607521, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-04-1956 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

  Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 13183/2016/0009923/03-06-2019 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 13-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΟΛΙΓΚΕΡΤ (επώνυμο) ΣΕΦΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2001, 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. 29/22-02-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) και από την αριθμ. 32/ 
24-2-2016 βεβαίωση φοίτησης (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
15-07-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) ΣΚΕΛ-

ΚΙΜ (SHKELQIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-
ΤΣΑ (VJOLLCA).

2. Με την Φ. 13185/2016/0009933/03-06-2019 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 14-06-2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛ-
ΚΑΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 88/01-06-2016 βεβαίωση (81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νό-
μιμα στη χώρα από 12-04-2003 και ο πατέρας του κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (BENGU) (κύριο όνο-

μα) APIAN (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΟΥ (BENGU) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

3. Με την Φ. 13199/2016/0009983/03-06-2019 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 14-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΝΤΙΣΟΝ (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2002, και κατοι-
κεί 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 προκύ-
πτει από την αριθμ. 124/29-03-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ) την αριθμ. 92/06-04-2016 
βεβαίωση σπουδών (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ) 
και την αριθμ. 216/04-04-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-05-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΙ (STOJANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (AGUSTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΙ (STOJANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΑΡΔΕ (BARDHE).

4. Με την Φ. 13244/2016/0010230/31-05-2019 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 17-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΟΝ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2001, και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την 
αριθμ. 38/02-12-2015 βεβαίωση (77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), την αριθμ. 185/7-12-2015 βεβαί-
ωση σπουδών (109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ) και την αριθμ. 615/31-5-2016 βεβαίωση σπουδών 
(2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 11-10-2000 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΜΙΡ (DASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).

5. Με την Φ. 13184/2016/0009925/03-06-2019 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 13-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ 
(επώνυμο) ΣΕΦΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 30/22-02-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ), Ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 15-07-1999 και ο πατέρας του κατέχει

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) ΣΚΕΛ-

ΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΑ (SEFA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛ-

ΛΤΣΑ (VJOLLCA).

  Με εντολή
ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 12806/2019/0001939/31-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - 
αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ 
(όνομα) ΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΕΧΜΠΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 18-07-2014 από τη Σχολή ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του ΤΕΙ Σερρών.

2. Με την Φ. 12181/2019/0001774/31-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 15-03-2016 δήλωση - αίτη-
ση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΙ 
(όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΟΤΑΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 18-03-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει απο-
φοιτήσει την 26-04-2013 από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
με πτυχίο από το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

3. Με την Φ.11929/2019/0001024/30-05-2019  από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδε-
κτή η από 25-02-2016 δήλωση -αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΒΑΡΤΚΙΛΑΤΖΕ (όνομα) ΝΙΝΕ-
ΛΙ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 13-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 26-10-2015 από τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκε-
κριμένα κατέχει ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.

4. Με την Φ. 12048/2019/0001298/30-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2016 δήλωση - αί-
τηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΡΤΕΡΕ-
ΣΙΑΝ (όνομα) ΑΪΑΣΤΑΝ (πατρώνυμο) ΕΡΒΑΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 27-12-1982, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 05-04-2011 από τη ΣΧΟΛΗ ΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκεκριμένα κατέχει 
ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

5. Με την Φ. 12474/2019/0002625/23-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΡΑΠΣΤΙΓΙΑ (όνομα) 
ΣΙΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΙΕΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 09-02-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙ-
ΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 13-11-2013 από τη Σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΑΤΕΙΟ.

6. Με την Φ.11831/2019/0000846/23-05-2019  από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟ (όνομα) ΤΖΟ-
ΑΝΑ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 28-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗ-
ΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα και έχει αποφοιτήσει την 04-07-2014 από τη Σχολή 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ).

7. Με την Φ.11800/2019/0000648/23-05-2019  από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 
του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 16-
02-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑ (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-11-1984, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -
ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει απο-
φοιτήσει την 03-04-2009 από τη Σχολή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Α.Τ.Ε.Ι.Ο..

 Με εντολή
ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.5690/2019/0001295/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδε-
κτή η από 13-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΑΪ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ -
ΒΟΧΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 1864/04-03-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.5629/2019/0001181/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 08-02-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (όνομα) ΤΖΕΝΗΣ 
(πατρώνυμο) ΙΝΤΡΗΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με 
την αριθ. 1030/05-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.5628/2019/0001268/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 08-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΟΛΛΙ (όνομα) ΕΛΙΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 585/
24-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

4. Με την Φ.5620/2019/0001271/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 06-02-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (όνομα) ΦΑΤΙΟΝ 
(πατρώνυμο) ΛΑΒΔΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2018 σύμφωνα με την αριθ. 506/28-01-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5. Με την Φ.5656/2019/0001242/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 27-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜΑΖΟΣΒΙΛΙ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑΜΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 18-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩ-
ΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 8485/15-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

6. Με την Φ.5657/2019/0001362/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 27-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΡΑΝΟ (όνομα) ΑΛΚΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. 1111/13-02-2019 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

7. Με την Φ.5664/2019/0001244/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 01-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΙΖΟΛΛΙ (όνομα) ΝΤΙΛΟ-
ΡΑ (πατρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 25-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν την συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. 1440/20-02-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

8. Με την Φ.5677/2019/0001249/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 06-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΝΙ (όνομα) ΚΛΕΑ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-10-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 1163/11-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

9. Με την Φ.5680/2019/0001364/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 06-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΣΚΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. 1231/13-02-2019 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

10. Με την Φ.5689/2019/0001363/20-05-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται απο-
δεκτή η από 13-03-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΣΚΑ (όνομα) ΕΣ-
ΜΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 25-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. 12821/11-12-2018 βεβαίωση της Πε-

ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.    Με την Φ.8542/2019/0000559/09-05-2019 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 06-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 06-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 
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. 11022/24-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.8548/2019/0000579/09-05-2019 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 12-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΔΑΪΑΝΑ-ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΙΟΥ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΤΣΕΛ-ΛΙΛΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 
10817/22-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

3. Με την Φ.8580/2019/0000090/09-05-2019 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 23-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΜΠΑΪ-
ΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΟΥΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
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ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 11172/29-10-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την Φ.8591/2019/0000145/09-05-2019 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 08-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 
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 σύμ-
φωνα με την αριθ. 441/17-01-2019 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

5. Με την Φ.8594/2019/0000155/09-05-2019 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 11-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΛΙΤΑ 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την αριθ. 254/14-01-2019 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

6. Με την Φ.8577/2019/0000055/09-05-2019 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 16-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΙΟΝ (επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 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. 7554/30-11-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

7. Με την Φ.8584/2019/0000106/09-05-2019 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 αποδε-
κτή η από 28-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΡΓΚΟΣ (επώνυμο) 
ΝΟΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 517/18-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

 Με εντολή
ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(7)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5561/2019/0001176/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΜΟ 
(όνομα) ΣΙΜΩΝ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 2170/12-03-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.5562/2019/0001178/20-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΜΟ 
(όνομα) ΤΖΟΝΠΙΕΡΟ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 2165/12-03-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την Φ.41889/2019/0005259/16-05-2019  απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΕΣΗ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 4170/50/08-03-2011 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ    

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