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λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας 
διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 
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φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
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16 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.2308/ΑΚ2018/ 
0000822/27-11-2018 απόφαση του Συντονιστή  
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας

έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμο-

νή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέν-

νηση του τέκνου   .

 Με την Φ.13493/2016/0011826/06-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 18-07-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ 
(επώνυμο) ΡΙΡΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
169/05-10-2015 βεβαίωση (90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αρίθμ. 3221/29-09-2016 βεβαί-
ωση σπουδών (28ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέ-
ρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-01-2002 και η 
μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜ (BASKHIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΡΑ (RIRA)
(κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA) .

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 2B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ. 13295/2016/0010469/06-06-2019 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 24-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΙΕΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΠΙΕΡΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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. 118/19-04-2016 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΪ (GORAJ)
(κύριο όνομα) ΠΙΕΡΙΝ (PJERIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΪ (GORAJ)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΕΛΛΕ (DIELLE).
2. Με την Φ. 13296/2016/0010472/06-06-2019 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 24-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ 

(επώνυμο) ΓΚΟΡΑΪ (πατρώνυμο) ΠΙΕΡΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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. 116/19-04-2016 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΪ (GORAJ)
(κύριο όνομα) ΠΙΕΡΙΝ (PJERIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑΪ (GORAJ)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΕΛΛΕ (DIELLE).
3. Με την Φ. 13302/2016/0010490/06-06-2019 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 27-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙ-
ΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2002, και 
κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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. 67/13-06-2016 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) και την αριθμ. 398/22-06-2016 
βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ), ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-09-2001 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ (SHEGANAKU)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΓΚΑΝΑΚΟΥ (SHEGANAKU)
(κύριο όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
4. Με την Φ. 13303/2016/0010494/06-06-2019 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 27-06-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥ-
ΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2003, 
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. 24/18-03-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ) και την αριθμ. 
65/17-03-2016 βεβαίωση σπουδών (8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 
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612/18-11-2015 βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΝΜΑΣΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 01-03-2002 και η μητέρα του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΜΟΝΙΚΑ (ΜΟΝΙΚΑ) .

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 1. Με την Φ.2910/2019/0000263/27-05-2019 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 11-02-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΙΟΝΙΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2012, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 06-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (BULLARI)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (DIONIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ (BULLARI)
(κύριο όνομα) MONTA (MONDA).
2. Με την Φ.2919/2019/0000178/27-05-2019 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 20-02-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΑΣΚΙΜ (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2012, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 04-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA)
(κύριο όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
3. Με την Φ.2932/2019/0000243/27-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΛΣΟΝ 
(επώνυμο) ΧΑΚΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-01-2007 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (ΗΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΚΑ (ΗΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΝΕΤΖΜΙΓΙΕ (NEXHMIJE).
4. Με την Φ.2937/2019/0000333/27-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 01-04-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΠΡΑΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΟΥΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΣΑ (BRASHA)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΣΑ (BRASHA)
(κύριο όνομα) ΡΑΜΠΙΓΙΕ (RABIJE) .

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ   
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(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   

 Με την Φ.2945/2019/0000385/21-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 09-04-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ 
(όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ   

Ι

  (5)
 Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας   .

 Με την Φ.7471/2019/0000103/14-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 06-09-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΠΕΡΤΖΕΝΙΣΒΙΛΙ (όνομα) ΚΕΤΕΒΑΝ (πατρώνυμο) ΤΕΪ-
ΜΟΥΡΑΖ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 17-01-1989, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

(6)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.   

 Με την Φ.2722/2019/0000191/22-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 16-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΤΣΗ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
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 αριθμ. 15030/02-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

(7)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 09-07-2015 τη 
φοίτηση 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.2883/2019/0000307/23-05-2019 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΪΜΕΝ-
ΚΟ (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 05-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 26508/20-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

 (8) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-
ας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχι-
στον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.   

 Με την Φ.3386/2019/0000043/23-05-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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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 27-12-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΟΛΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΖΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ (BUDANI)
(κύριο όνομα) ΑΖΕΜ (AZEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ (BUDANI)
(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA) .

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

 (9) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

λάδα έως και την 08-07-2015, φοιτά σε ελλη-

νικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχι-

στον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε 

τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση 

του τέκνου   .

 Με την Φ.3384/2019/0000068/23-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-12-2018 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΑΠΕΣΙ (πατρώνυμο) ΣΕΛΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΠΕΣΙ (DAPESHI)
(κύριο όνομα) ΣΕΛΙΜ (SELIM).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΠΕΣΙ (DAPESHI)
(κύριο όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA) .

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

(10)  

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.   

 Με την Φ.3379/2019/0000005/23-05-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2018 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ 
(επώνυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-2003, και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
26729/20-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

 (11) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.7477/2018/0002582/14-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 17-09-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΙΡΟΣΝΙΚ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΪ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 23-06-1987, για την απόκτη-
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ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι   

(12)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 09-07-2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του.   

 Με την Φ.2274/2019/0000308/28-05-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-01-2019 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙ (όνομα)
ΛΟΥΙΣ (πατρώνυμο) ΤΑΦΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/573/17-01-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΛΟΥΙΣ ΚΙΟΣΙ σε ΛΟΥΙΣ ΚΙΟΣΗΣ. 

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

 (13) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την Φ.2042/2018/0001703/28-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 11-04-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΡΟΥΜΠ (όνομα) ΡΑΪΑΝ 
(πατρώνυμο) ΝΑΣΣΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 

18-12-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(   14)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.2257/2018/0003171/28-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙ-
ΑΝΟ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (πατρώνυμο) ΚΛΕΑΝΘΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ)
(κύριο όνομα) ΚΛΕΑΝΘΗΣ (KLEANTHI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ)
(κύριο όνομα) ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
2. Με την Φ.2275/2019/0000172/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-01-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΚΕΡΝΤΙ (επώνυμο) 
ΟΣΜΕΝΑΪ (πατρώνυμο) ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-06-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (OSMENAJ)
(κύριο όνομα) ΧΑΣΙΜ (HASIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (OSMENAJ)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA).
3. Με την Φ.2280/2019/0000193/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΤΣΙΛΟΤΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΟΤΑΪ (CILOTAJ)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΛΟΤΑΪ (CILOTAJ)
(κύριο όνομα) ANTONETA (ANDONETA).
4. Με την Φ.2281/2019/0000194/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 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 28-11-2005 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
5. Με την Φ.2282/2019/0000195/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΟΣ 
(επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, 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 28-11-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΓΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA) .

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(   15)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.2136/2018/0001964/28-05-2019 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 30-07-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, 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 27-01-1998 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ)
(κύριο όνομα) ΜΑΞΙΜ (MAKSIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ)
(κύριο όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
2. Με την Φ.2174/2018/0002473/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-06-2002 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
3. Με την Φ.2175/2018/0002474/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΡΝΤΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-06-2002 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
4. Με την Φ.2176/2018/0002475/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-06-2002 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
5. Με την Φ.2178/2018/0002509/28-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΛΑΛΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-03-2012, και κατοικεί στο Δήμο 

ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA)
(κύριο όνομα) ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (LALA)
(κύριο όνομα) ΑΛΙΟΝΑ (ALIONA) .

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(   16)  
   Στην Φ.2308/ΑΚ2018/0000822/27-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5545/11-12-2018 (τ. Β’), στη σε-
λίδα 65527 στη δεύτερη στήλη και στον ένατο στίχο από 
το τέλος, διορθώνεται

το λανθασμένο κύριο όνομα της μητέρας:
«ΑΡΤΟΡ»
στο ορθό:
«ΙΡΕΝΑ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

Ι

(17)  
   Στην Φ.2300/ΑΚ2018/0000678/28-11-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5545/11-12-2018 (τ. Β΄), στη σε-
λίδα 65526 στη πρώτη στήλη και στον εικοστό πέμπτο 
από την αρχή, διορθώνεται

το λανθασμένο επώνυμο του πατέρα:
«ΧΥΜΕΤΑΛΛΑΡΙ»
στο ορθό:
«ΧΥΜΕΤΛΛΑΡΙ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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