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Αρ. Φύλλου 4370

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4663/2019/0000901/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 06-02-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ
(όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-03-2000 και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 1368/
01-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.4689/2019/0002957/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
20-02-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (όνομα) ΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο)
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-1999 και
κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ.
28977/12-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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3. Με την Φ.4790/2019/0003225/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
13-05-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΛΛΑΡΙ
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 5018/
06-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ.4959/2019/0002738/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 23-09-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΤΖΟ
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. 11404/16-09-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4788/2019/0001353/07-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
05-12-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (όνομα)
ΕΛΣΑ (πατρώνυμο) TOM, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 02-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
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ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/9694/
22-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.4854/2019/0001957/07-11-2019 απόφαση 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 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 31-12-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΕΝΣΚΙ
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 17-03-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10835/21-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.4897/2019/0002084/07-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
07-02-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (όνομα)
ΝΤΕΝΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΓΙΟΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/549/29-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4007/2019/0000864/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 17-04-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΣΠΑ (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ
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(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-07-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/933/13-02-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.4990/2019/0000837/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 1504-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (πατρώνυμο)
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2002
και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/2242/28-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.4988/2019/0000834/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
15-04-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 10-07-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1734/13-03-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4. Με την Φ.4983/2019/0000817/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 10-04-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-07-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2109/21-03-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.4817/2018/0005672/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
17-12-2018 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΝΕΣ (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-01-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10322/07-12-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4328/2019/0001210/04-11-2019 απόφαση 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 16-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο)
ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
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
04-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ZEKA) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ZEKA) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την Φ.4329/2018/0001200/04-11-2019 απόφαση 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 16-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΥΣΙΤ (επώνυμο)
ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
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λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
04-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ZEKA) (κύριο όνομα)
ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ZEKA) (κύριο όνομα)
ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
3. Με την Φ.61/2019/0001117/04-11-2019 απόφαση
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 13-09-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (επώνυμο)
ΖΕΦΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-01-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ,
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
06-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα)
ΣΑΪΜΙΡΑ (SAIMIRA).
4. Με την Φ.4778/2018/0005346/04-11-2019 απόφαση 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 29-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο)
ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΝΕΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 26-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (BODURI) (κύριο
όνομα) ΝΕΛΙ (NELI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (BODURI) (κύριο
όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
5. Με την Φ.4780/2018/0005348/04-11-2019 απόφαση 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 29-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο)
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ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΝΕΛΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 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 26-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (BODURI) (κύριο
όνομα) ΝΕΛΙ (NELI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (BODURI) (κύριο
όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
I

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4906/2019/0002196/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 3107-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΖΑ (επώνυμο) ΧΟΣΙΑ (πατρώνυμο)
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-03-2004
και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την
αριθμ. 9406/17-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την Φ.4870/2019/0001897/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 02-07-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΣΙΝΑ (επώνυμο) NTENTAΪ
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11-05-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2019
σύμφωνα με την αριθμ. 8399/21-06-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την Φ.4917/2019/0002332/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
19-08-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΙΟΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 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 30-06-2019
σύμφωνα με την αριθμ. 9401/17-07-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την Φ.4869/2019/0001896/11-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
03-07-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΑΪ
(πατρώνυμο) ΣΑΦΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 22-09-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2019
σύμφωνα με την αριθμ. 8764/01-07-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την Φ.4888/2019/0002108/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 18-07-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 09-04-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2019
σύμφωνα με την αριθμ. 9174/16-07-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την Φ.4883/2019/0002046/12-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
11-07-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 30-06-2019 σύμφωνα
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με την αριθμ. 8614/02-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4859/2019/0000029/07-11-2019 απόφαση 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 15-01-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο)
ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2012 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 19-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) (κύριο
όνομα) ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) (κύριο
όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).
2. Με την Φ.4736/2018/0004927/07-11-2019 απόφαση 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 12-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυμο)
ΣΑΛΙΑΣΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-01-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
3. Με την Φ.4731/2018/0004915/07-11-2019 απόφαση 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 Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 09-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2006 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 20-01-2005 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ (SUKHWINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΠΑΡΜΙΝΤΕΡ (PARMINDER).
4. Με την Φ.4735/2018/0004926/07-11-2019 απόφαση 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 12-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο)
ΣΑΛΙΑΣΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 25-01-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
5. Με την Φ.4732/2018/0004916/07-11-2019 απόφαση 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 09-11-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 20-01-2005 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ (SUKHWINDER).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΠΑΡΜΙΝΤΕΡ (PARMINDER).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.4815/2019/0000561/07-11-2019 απόφαση
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.3
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται
δεκτό το από 17/12/2018 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΞΕΡΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27/06/2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
I

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης-αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει
συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.
Με την Φ.4946/2019/0002193/11-11-2019 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
14-03-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑ (όνομα)
ΤΖΕΣΙΚΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΡΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1218/01-03-2019 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.2047/2018/0001983/06-11-2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 που αντικατέστησαν τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Δ' Ειδικής Επιτροπής
όπως διατυπώθηκε στο 6/13-07-2018 Πρακτικό, γίνεται
αποδεκτή η από 02-03-2008 αίτηση του ομογενούς με
στοιχεία (όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (επώνυμο) ΙΟΡΔΑΝΟΒ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
07-07-1947 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου του από
ΙΟΡΔΑΝΟΒ σε ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ.
2. Με την Φ.2049/2018/0001984/06-11-2019 απόφαση απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 που
αντικατέστησαν τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής
όπως διατυπώθηκε στο 6/13-07-2018 πρακτικό, γίνεται
αποδεκτή η από 02-03-2008 αίτηση του ομογενούς με
στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ (επώνυμο) ΙΟΡΔΑΝΟΒ
(πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ στις
31-12-1974 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου
του από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΙΟΡΔΑΝΟΒ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ.
Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
I

(10)
Τροποποίηση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΧΟΒΧΑΝΝΙΣΙΑΝ
ΕΝΤΓΚΑΡ (HOVHANNISYAN EDGAR).
Με την Φ.3302/2019/0000833/απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Ανα-
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τολικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιείται η Φ.3302/2019/0000271/08-05-2019
απόφαση Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2071/Β΄/04-06-2019), περί κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 που αντικατέστησαν τις
αντίστοιχες των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ
217 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263 Α΄) του ομογενούς HOVHANNISYAN (ΧΟΒΧΑΝΝΙΣΙΑΝ) EDGAR (ΕΝΤΓΚΑΡ) του (ΡΟΥΜΠΙΚ) που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 11-11-1981 και κατοικεί στο
Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ως προς την ημερομηνία
γέννησής του και τη διορθώνουμε από την εσφαλμένη
11/11/1981 στην ορθή 1/11/1981.
Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην Φ.4641/2018/0004238/17-04-2019 απόφαση του
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1941/
30-05-2019 (τεύχος Β΄), διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:
Από το εσφαλμένο:
«12/10/2003»,
στο ορθό:
«12/11/2003».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
I

(12)
Στην Φ.4580/2019/0000543/17-04-2019 απόφαση του
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1941/
30-05-2019 (τεύχος Β΄), διορθώνεται:
Το εσφαλμένο:
«ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό:
«ΕΛΛΑΔΑ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02043702911190008*

