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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με τη Φ.28096/2019/0007916/22-11-2019 απόφαση 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Το-
μέα και Ανατολικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄),γίνεται δεκτό το από 05-06-2019 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 
(όνομα) ΒΑΝΕΣΣΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2019, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004, καθώς και η εγγραφή 
του ανηλίκου στο δημοτολόγιο του Δ. Κηφισιάς.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.     Με τη Φ.45793/2019/0014345/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
10-01-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 16156/7/23-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.45844/2018/0000685/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-01-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πα-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 19460/14/12-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.45850/2018/0000710/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 15-01-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 18850/3/06-12-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.45799/2019/0014223/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 10-01-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11140/15/02-08-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.     Με τη Φ.45207/2019/0013813/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΙΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΣΚΟΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 19-06-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΝΤΙ (SKODI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΝΤΙ (SKODI) (κύριο όνομα) 

ΣΚΙΠΕ (SHQIPE).
2. Με τη Φ.45209/2017/0024639/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 13-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (CAKA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝΤ (FLORID).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (CAKA) (κύριο όνομα)

ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).
3. Με τη Φ.45496/2017/0026372/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 06-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΕΡΣ (επώνυμο) 
ΝΤΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟ-
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 19-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο 

όνομα) ΜΟΥΣΑ (MUSA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (DANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA).
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4. Με τη Φ.45503/2019/0014475/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 06-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 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 31-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
5. Με τη Φ.45507/2019/0014450/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 06-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (επώνυμο) 
ΣΚΑΜΠΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ, 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 01-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΑΜΠΙ (SHKAMBI) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΑΜΠΙ (SHKAMBI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡΕ (VITORE).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.     Με τη Φ.45308/2017/0025071/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-11-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΗ (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΜΟΪΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 14360/25/05-10-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.45499/2019/0016065/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
06-12-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΦΟΥΚΙ (πατρώνυμο) 
ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 
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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 16750/10/06-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.45595/2019/0016075/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-12-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΛΟΓΚΟΝΕ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 17450/14/17-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.45692/2017/0027285/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
20-12-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 16680/8/01-11-2017 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
 Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.     Με τη Φ.45700/2019/0016110/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-12-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟ-
ΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 14890/1/06-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.45756/2018/0000235/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-01-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΑΝΟΣΚΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟ-
ΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 19720/25/18-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.45757/2018/0000242/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
08-01-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΣΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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 30-06-2017 

σύμφωνα με την αριθμ. 19310/28/08-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με τη Φ.45603/2019/0013360/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 13-12-2017 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΠΑΝΗ 
(όνομα) ΙΝΤΕΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 18210/10/27-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
      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 τη Φ.41729/2019/0000013/01-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 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 23-01-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΝΟ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 25-03-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ, 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. 19390/57/22-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.23563/2019/0007256/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 31-01-2017 δήλωση-αίτηση του αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (όνομα) 
ΕΡΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτή-
σει την 12-11-2013 από Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

2. Με τη Φ.25532/2019/0009461/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-09-2017 δήλωση-αίτηση του 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΤΣΑΪ (όνομα) 
ΝΤΕΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤ-
ΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 04-07-2014 από ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

3. Με τη Φ.25535/2019/0007202/06-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
12-09-2017 δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΖΑΤΖΑΝΙΤΖΕ (όνομα) ΤΑΜΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΟΤΣΑ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 27-09-1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 13-07-2017 από 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.

4. Με τη Φ.25984/2019/0009301/12-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
17-10-2017 δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΟΥΛΑ (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣ-
ΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1993, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 

στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 14-06-2017 από 
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.26527/2017/0023560/12-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα)

ΚΛΑΡΙΤΑ (KLARITA).
2. Με τη Φ.26397/2017/0022278/12-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 28-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο) 
ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 01-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ (DELIJORGJI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ (DELIJORGJI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ (ELIZABETA).
3. Με τη Φ.26379/2017/0022225/15-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 05-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
4. Με τη Φ.26012/2018/0002097/15-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 24-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 03-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΙΝΑ (ALKETINA).
5. Με τη Φ.23355/2019/0011294/12-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 19-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΠΙΔΑ (επώνυμο) 
ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 23-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ) (κύριο όνομα)

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

6. Με τη Φ.26394/2017/0022273/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΝΤ 
(επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 01-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα)

ΦΑΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα)

ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
7. Με τη Φ.26399/2017/0022282/15-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2017 δήλωση-αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΒΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 01-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα)

ΦΑΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα) ΛΙΡΙΕ 

(LIRIE).
8. Με τη Φ.26393/2017/0022272/12-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 28-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
05-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ (DELIJORGJI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗ (DELIJORGJI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ (ELIZABETA).
9. Με τη Φ.26010/2019/0013201/12-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 24-10-2017 δήλωση-αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΤΖΟΥΜΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2011, και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-10-2002 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΜΑΡΙ (XHUMARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΜΑΡΙ (XHUMARI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
10. Με τη Φ.26009/2019/0013199/12-11-2019 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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 24-10-2017 δήλωση-
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΤΖΟΥΜΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2010, και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-10-2002 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΜΑΡΙ (XHUMARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΜΑΡΙ (XHUMARI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(9)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.     Με τη Φ.8459/2018/0005553/21-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 28-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΚΟΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-09-2001 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΚΟΛΛΑΡΙ (CANKOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΚΟΛΛΑΡΙ (CANKOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΓΙΑΝΑ (ELIDJANA).
2. Με τη Φ.8369/2018/0005007/20-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
23-10-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΡΑΛΝΤΙ (επώνυμο) ΡΑΜΟΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
20-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
6635/31-08-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

      Στην Φ.25440/2019/0006428/06-06-2019 απόφαση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48734 Τεύχος B’ 4301/28.11.2019

Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2740/03-07-2019
(τεύχος Β΄), στην στήλη Β΄, στον στίχο 3 εκ των άνω, δι-
ορθώνεται το όνομα πατρός

από το λανθασμένο: «ΘΩΜΑΣ»,
στο ορθό: «ΘΩΜΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

(11)
    Στην Φ.5500/2018/0004316/27-02-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1771/21-05-2019 (τεύ-
χος Β΄) διορθώνεται η ημερομήνια γέννησης:

από το λανθασμένο: «23-11-1994»,
στο ορθό: «23-12-1994».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)     
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