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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.12483/2019/0002651/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΟ 
(όνομα) ΑΝΤΟΝΙΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΑΦΙΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-03-1986, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 20942/
14-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.12487/2019/0012575/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΙ (όνομα) 
ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4775

54403



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54404 Τεύχος B’ 4775/24.12.2019

την αριθ. 18266(π.ε.) / 21-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.12528/2019/0002547/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΟΚΟ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΗ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΒΗΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 11922/
01-08-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.12635/2019/0012583/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (όνομα) 
ΚΑΙΤΗ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 09-05-1983, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
- ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2002 
σύμφωνα με την αριθ. 20888/10-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.12791/2019/0001927/26-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΣΑ-

ΜΠΙΤΖΕ (όνομα) ΤΕΟΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 23-07-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 19535/
08-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.13352/2019/0002347/26-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-07-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΙΑΝ-
ΓΚΟ (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-09-1987, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 24630/
22-11-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.13320/2019/0003312/26-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΟΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΑΡΣΕΝ (πατρώνυμο) ΚΙΤΣΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 23558 (π.ε.)/22-06-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.12404/2019/0007058/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 31-03-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΜΕΝΟΥ 
(όνομα) ΤΣΙΜΕΝΕ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΙΝΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-03-1990, και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54405Τεύχος B’ 4775/24.12.2019

μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2005 σύμφωνα με την αριθ. 2970/17-03-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.13322/2019/0013640/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΟΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΦΕΤΑΧ (πατρώνυμο) ΚΙΤΣΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 23557 (π.ε.)/22-06-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.13323/2019/0003316/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-06-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΛΟ 
(όνομα) ΚΡΙΣΕΛ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 17145 (π.ε.)/
03-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.12949/2019/0001993/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνε-

ται αποδεκτή η από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ 
(όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (πατρώνυμο) ΤΕΚΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 αριθ. 22757/21-11-2012 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.14160/2019/0012202/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
14-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΤΣΙ (όνομα) 
ΑΡΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΜΑΪΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡ-
ΜΑΪΚΟΥ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 23768/
29-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.13349/2019/0003409/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-07-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥ-
ΜΠΑΡΕ (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 22682 (π.ε.)/01-06-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.13343/2019/0003317/22-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από
30-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) 
ΑΝΤΡΙΓΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡ-
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ΜΑΪΚΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 23570 
(π.ε.)/23-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.12469/2019/0012571/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΖΙΖΙ (όνομα) 
ΦΙΤΝΕΤΕ (πατρώνυμο) ΣΕΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 19724(π.ε.)/28-03-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.12479/2019/0012569/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΙΟ (όνομα) 
ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 19694(π.ε.)/28-03-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.12870/2019/0002951/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από
17-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ 
(όνομα) ΔΑΒΙΔ (πατρώνυμο) ΡΑΦΑΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 708/11-04-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.12538/2019/0007476/04-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΝΕ (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1991, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 1976/
31-01-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3562/2019/0001733/20-11-2019 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 08-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) 
ΑΛΛΚΙΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 
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 
11-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΙΑ (ALLKJA) (κύριο όνομα) 

ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΙΑ (ALLKJA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
2. Με την Φ.3608/2019/0001778/20-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώ-
νυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
3. Με την Φ.3618/2019/0001763/20-11-2019 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 05-07-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ 
(επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-07-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (SERJANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΕΣΤΙ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (SERJANI) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
4. Με την Φ.3633/2019/0001206/20-11-2019 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 01-08-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙΚΡΙΣΑ 
(επώνυμο) ΣΥΤΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΔΕΣΣΑΣ, 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 23-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΥΤΙ (SHYTI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
5. Με την Φ.3652/2019/0001342/20-11-2019 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 20-09-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΒΙΝ 
(επώνυμο) ΧΥΚΑ (πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 14-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΥΛΜΠΕΡ (YLBER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
6. Με την Φ.3653/2019/0001344/20-11-2019 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 23-09-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΜΕΝΙ (πατρώνυμο) ΤΟΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΛΛΑΣ, 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 06-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΙ (ΜΕΝΙ) (κύριο όνομα) ΤΟΝΤΙ 

(TODI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΙ (ΜΕΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.3636/2019/0001629/20-11-2019 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 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-08-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ 
(πατρώνυμο) ΧΑΪΡΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ, 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 αριθ. 15441/17-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με τη Φ.3637/2019/0001644/20-11-2019 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 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-08-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) AMANTA (επώνυμο) ΚΑΛΟΤΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 25-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 αριθ. 16043/16-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με τη Φ.3639/2019/0001318/20-11-2019 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 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 16-08-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την αριθ. 15950/18-07-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.3572/2019/0001728/20-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 01-04-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΕΤΡΙΔΗ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανή-
λικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 4303/ 
28-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με τη Φ.3617/2019/0001649/20-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
04-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΟΤΙ (όνομα) ΑΡΜΠΙΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. 14888/25-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

    (8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με τη Φ.3268/2019/0000887/26-11-2019 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 20-12-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙΝ (όνομα) ΧΑΤΙΤΖΕ 
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(πατρώνυμο) ΟΣΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ 
την 17-09-1979, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ίδιας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.β’ 
του ν.δ. 3370/1955 καθώς και των ανήλικων τέκνων της 
ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙΝ ΑΧΜΕΤ ΦΑΡΟΥΚ, ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙΝ ΣΙΜΠΕΛ και 
ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙΝ ΜΠΕΤΟΥΛ που γεννήθηκαν στην Τουρκία, 
στις 28-5-2010, το πρώτο και στις 3-7-2015 τα άλλα δύο, 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α’).

  Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.3260/2019/0000296/26-11-2019 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντρι-
ας Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 
του ν.  4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από
22-11-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΓΙΤΑΛΩΒ (όνομα) ΣΕΡ-
ΓΚΕΪ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ την 01-03-1998, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγενές με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.3067/2019/0000144/26-11-2019 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθα-
γένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 
4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 06-03-2017
αίτημα του (επώνυμο) ΟΖΤΟΥΡΚ (όνομα) ΑΛΤΟΥΓ (πα-
τρώνυμο) ΧΟΥΣΕΪΝ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
13-02-1984, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

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

σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 

γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε του-

λάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 

τέκνου.

  Με τη Φ.1643/2019/0000930/ΑΚ/26-11-20 19 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 02-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΟΡΙΑ (επώνυμο) 
ΣΕΛΜΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ, 
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 
15-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΑΪ (SELMANAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΑΪ (SELMANAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΣΑ (ANISA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο 

τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελ-

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

σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον 

γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε του-

λάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του 

τέκνου.

  Με τη Φ.1642/2019/0000960/ΑΚ/26-11-20 19 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-09-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ 
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(επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2009, και κατοικεί στο 
Δήμο ΣΑΜΟΥ, (Δυτική Σάμος), 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 24-02-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (HODAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης 

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)

      Στην Φ.24910/2019/0009061/29-10-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4134/12-11-2019 
(τ.Β’), διορθώνεται το κύριο όνομα του πατέρα:

από το λανθασμένο: "ΒΙΚΤΟΡ",
στο ορθό: "ΒΙΚΤΩΡ"

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(14)

      Στην Φ.216174/2019/0011726/23-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4242/20-11-2019 (τ.Β’), διορθώνεται το πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης: 

από το λανθασμένο: «/28-09-2018»,
στο ορθό: «28/28-09-2018».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047752412190008*
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