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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.26329/2018/0018987/28-11-2019 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
11-09-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (πατρώνυμο) 
ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-12-2003, 

και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
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. 14300/6/18-09-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.25913/2019/0011500/28-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΙ (όνομα) 
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΤΟΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥ-
ΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4400/54/28-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.21826/2019/0013501/28-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 30-03-2017 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚ (επώνυμο)
ΣΟΥΛ-ΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑ-
ΘΩΝΟΣ, 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 07-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛ-ΛΛΑΡΙ (SUL-LLARI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛ-ΛΛΑΡΙ (SUL-LLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΜΑ (EMA).
2. Με τη Φ.25138/2019/0014939/28-11-2019 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 27-03-2018 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΑΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, 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 01-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (ARAPI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (ARAPI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
3. Με τη Φ.26596/2018/0020182/28-11-2019 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 23-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) 
ΓΚΟΡΑ (πατρώνυμο) ΙΝΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 01-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
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 
20-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑ (GORA) (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΡΙΤ (INDRIT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΑ (GORA) (κύριο όνομα)
ΑΕΛΙΤΑ (AELITA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.19317/2018/0007161/27-11-2019 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 20-09-2016 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙΝΤ (επώνυμο) 
ΤΑΧΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΪΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΑΪ (TAHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΕΪΖΙ (FEJZI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΑΪ (TAHAJ) (κύριο όνομα)

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
2. Με τη Φ.19320/2018/0007162/27-11-2019 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 20-09-2016 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΡΙΤΑ (επώνυμο) 
ΤΑΧΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΪΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 
14-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΑΪ (TAHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΕΪΖΙ (FEJZI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΑΪ (TAHAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
3. Με τη Φ.24229/2018/0004148/27-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51357Τεύχος B’ 4594/13.12.2019

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 12-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΖΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΝΤΟ (πατρώνυμο) ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, 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 04-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΤΕΡ (VALTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
4. Με τη Φ.24232/2019/0014668/27-11-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
12-12-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΓΕΤΜΙΡ (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (πατρώνυ-
μο) ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-08-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΤΕΡ (VALTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

   (4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.2818/2019/0000526/22-11-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 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 07-05-
2019 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕ-

ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2012, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 11-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΗΟΧΗΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΑΝΤΑ (DENADA).
2. Με τη Φ.2816/2019/0000492/22-11-2019 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 16-04-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΖΟΕΛ (επώνυμο) 
ΓΚΑΤΖΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 
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 
11-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΖΙΑ (GAXHJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΤΖΙΑ (GAXHJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑ (ARTA).
3. Με τη Φ.2801/2019/0000247/22-11-2019 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 26-02-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΚΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2006, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 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 24-01-2003 και ο πατέρας της κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΚΣ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα)

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.2832/2019/0000993/22-11-2019 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 05-06-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΤΑΪΣΟΝ (επώνυμο) ΚΕΡΤΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 10074/22-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με τη Φ.2825/2019/0000605/22-11-2019 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 
14-05-2019 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΕΛΜΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 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. 8230/17-04-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.2811/2019/0000394/14-11-2019 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 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 26-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΝΑΝΤΑ (επώνυμο) 
ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΗΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 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 
20-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΗΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα)

ΣΑΡΙΟΝΑ (SAPJONA).
2. Με τη Φ.2807/2019/0000340/14-11-2019 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 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-03-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΜΠΑΜΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 24-01-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 
27-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΜΙ (ΒΑΜΙ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΜΙ (ΒΑΜΙ) (κύριο όνομα)

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.2792/2019/0000123/14-11-2019 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 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 06-02-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΦΙ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 01-01-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 
26-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
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ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΦΙ (DUFI) (κύριο όνομα) 
ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΦΙ (DUFI) (κύριο όνομα) 
ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).

2. Με τη Φ.2794/2019/0000142/14-11-2019 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 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 07-02-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΛΙΑ (επώνυμο) 
ΦΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 03-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 
09-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΣΤΙ (FISHTI) (κύριο όνομα)

ΤΟΜΟΡ (TOMOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΣΤΙ (FISHTI) (κύριο όνομα)

ΧΑΤΙΤΖΕ (ΗΑΤΙΧΗΕ).
3. Με τη Φ.2800/2019/0000194/14-11-2019 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 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 19-02-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΣ (επώνυμο) 
ΣΟΥΤΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 
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 
05-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΑ (SUTA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΑΝ (FLORIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΑ (SUTA) (κύριο όνομα)

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.30711/2019/0013478/28-11-2019 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 02-04-2019 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΡΑΤΖ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΝΤΕΒ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2012, 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 29-12-2002 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) PATZ (RAJ) (κύριο όνομα)

ΜΠΑΛΝΤΕΒ (BALDEV).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΣΑΡΜΠΤΖΙΤ (SARBJIT).
2. Με τη Φ.26232/2017/0021278/29-11-2019 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 14-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΚΕΡΣΙ (επώνυμο) 
ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΑΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ, 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 21-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΑΡ (MANAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με τη Φ.26229/2017/0021274/29-11-2019 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 14-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΜΑΝΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 21-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΑΡ (MANAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με τη Φ.26192/2019/0014126/29-11-2019 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 07-11-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΝΕΤΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 
21-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΤΙ (ΝΕΤΙ) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΙ 

(JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΤΙ (ΝΕΤΙ) (κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ 

(MERITA).
5. Με τη Φ.24921/2019/0008765/29-11-2019 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 13-06-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΤΙΟΝ (επώνυμο) 
ΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ, 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 03-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΙΓΙΑΡΙ (DHIJARI) (κύριο όνομα) 

ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).
6. Με τη Φ.25905/2019/0013680/22-11-2019 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 11-10-2017 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2005, 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 24-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
7. Με τη Φ.25529/2019/0013803/25-11-2019 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 12-09-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2008, 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 16-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα)

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) 

APIANA (ARJANA).

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.8187/2019/0003503/19-11-2019 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 17-01-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝ (επώνυμο) 
ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 09-12-2012, 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-09-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα)

ΣΑΜΠΡΙ (SABRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα)

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με τη Φ.8189/2019/0003525/19-11-2019 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 17-01-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΥ, 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 21-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΓΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΚΑ (YLLKA).

3. Με τη Φ.8190/2019/0003524/19-11-2019 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 17-01-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΙΒΙΟ (επώνυμο) 
ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΥ, 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 21-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΛΙ (LULI) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΚΑ (YLLKA).

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

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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*02045941312190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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