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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.110391/2019/0008521/07-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
29-05-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΟΥΣΟΥΦ
(όνομα) ΜΕΡΙΕΜ (πατρώνυμο) ΜΟΣΤΑΦΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
11635/17/07-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Με την Φ.110432/2019/0006280/07-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 31-05-2017 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΑ 
(όνομα) ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΟΥΡΜΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-08-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 08-09-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/4362/23-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.110443/2019/0006541/07-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-05-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΣΙ (όνομα)
ΙΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-09-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 3670/15/14-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.110502/2019/0006545/07-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-06-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΟ (όνομα) 
ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 
4180/14/23-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την Φ.110496/2019/0006543/07-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) 

γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2017 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΟ 
(όνομα) ΕΜΙΡΕ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 3890/33/21-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.110215/2019/0006229/05-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ 
(όνομα) ΑΡΛΙΝΤ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
6560/24/25-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την Φ.110217/2019/0006231/05-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΙΜΑΪ 
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΜΠΟΡΙΣ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-11-1981, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 
σύμφωνα με την αριθμ. 4640/47/29-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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3. Με την Φ.110219/2019/0006205/05-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ 
(όνομα) ΕΡΓΚΥΣ (πατρώνυμο) ΦΟΥΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 21570/40/25-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.110222/2019/0006258/05-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΪΓΟΥΑΝΣΕΝΤΟ 
(όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΟΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΣΟΥΜΟΥΕΝ 
ΟΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με 
την αριθμ. 20770/47/19-01-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.110223/2019/0006217/05-11-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΪΓΟΥΑΝΣΕΝΤΟ
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΤΕΣΕ (πατρώνυμο)
ΣΟΥΜΟΥΕΝ ΟΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΝΙΓΗΡΙΑ την 
11-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 20770/48/20-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 18318/2017/0021428/14-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-06-2016 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΓΚΟΡΙΑΤΣΕΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑΝΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 16-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΙΑΤΣΕΒ (GORYACHEV) (κύ-

ριο όνομα) ΒΑΝΤΙΜ (VADIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΙΑΤΣΕΒΑ (GORYACHEVA) 

(κύριο όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (EVGENIYA).
2. Με την Φ.26007/2019/0013156/14-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-07-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
3. Με την Φ. 19757/2019/0013601/14-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 20-10-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΥΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 31-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 17918/29-10-2019 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.42190/2019/0014551/07-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 01-03-2017 δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΖΑΪ (όνομα) ΑΛΜΠΑ (πατρώνυ-
μο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1988, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 22-07-2018 από Τμήμα 
Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομη-
χανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  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 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.41533/2019/0012738/06-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (επώνυμο) 
ΓΚΟΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΤΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 28-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 22-11-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΑΪ (GOCAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΟΛ (TOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΑΪ (GOCAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
2. Με την Φ.41534/2019/0012739/06-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-01-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΙΜΟΕΛΙΣ (επώνυμο) 
ΓΚΟΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΤΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 21-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 22-11-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΑΪ (GOCAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΟΛ (TOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΑΪ (GOCAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).

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 ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.42607/2019/0012780/06-11-2019 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 Α΄ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΛΟΥΜΙ
(πατρώνυμο) ΕΝΤΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές 
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 23-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΙ (LUMI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΒΙΝ (EDVIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΙ (LUMI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος.

  Με την Φ.45435/2019/0014584/06-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 29-11-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (όνο-
μα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΜΠΑΦΤΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-02-1994, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 15420/17/12-10-2017 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

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.44671/2017/0021179/29-10-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΒΙ (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΙΜΙ (πατρώνυμο) ΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 
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 
11-11-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) (κύριο όνο-

μα) ΔΟΥΡΙΜ (DHURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΒΑΡΙ (HAVARI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΝΚΟ (ΗΑΝΚΟ).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.44961/2019/0004518/11-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 17-01-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

μα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
2. Με την Φ.44962/2019/0004517/11-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (επώνυμο) 
ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην 
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ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 17-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

μα) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
3. Με την Φ.44996/2019/0015759/11-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 26-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) 
ΓΚΑΣΠΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 30-08-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 16-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΣΠΡΙ (GASPRI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΣΠΡΙ (GASPRI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΙΝΕ (ROZINE).
4. Με την Φ.45053/2019/0015586/11-11-2019 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 Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επώ-
νυμο) ΣΟΥΛΗ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΗ (SHULI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΗ (SHULI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΛΙΝΤΑ (ARLINDA) .

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.4872/2019/0003446/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-07-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΦΕΣΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθμ. 8499/26-06-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την Φ.4908/2019/0002215/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
01-08-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΠΡΡΟΪ (πατρώνυ-
μο) ΥΜΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. 9446/25-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την Φ.4941/2019/0002472/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 12-09-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΙΚΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 28-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθμ. 11155/04-09-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την Φ.4929/2019/0002399/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-09-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΣΑΡ (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ 
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(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ, 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 30-06-2019 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 11276/05-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την Φ.4927/2019/0002388/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 04-09-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΕΓΚΛΙ (επώνυμο) ΥΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθμ. 8894/02-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

6. Με την Φ.4911/2019/0002242/15-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-08-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την αριθμ. 9302/16-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείο Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8203/2019/0000118/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 

28-01-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΣΚΟΠΕΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΕΦΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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. 206/14-01-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.8253/2019/0000385/19-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
20-02-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΣΝΑΛΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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. Φ.20.4/1906/15-02-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.3426/2019/0001980/13-11-2019 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 Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-12-2018 δήλωση-αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΑΣΟΦΣΚΑ
(όνομα) ΙΡΙΔΑ - ΒΕΡΟΝΙΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-03-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/6650/12-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
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ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.3421/2019/0002178/19-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
27-12-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΚΑΛΛΑΒΕΡΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΕΛΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ, 
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. Φ.20.4/15371/11-12-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.8162/2019/0003559/19-11-2019 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 A΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-12-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) 
ΜΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 29-02-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-08-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΙΑ (MATIA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΙΑ (MATIA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(15)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.39766/2019/0002656/18-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΪΣΗΣ (KAISHI) ΓΙΩΡΓΟΣ 
(JORGO) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α209666, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1974 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

2. Με την Φ.39771/2019/0002657/18-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΪΣΗΣ (KAISHI) ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTO) ον. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α209656, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-1976 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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