
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

5 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 γέννηση 
του τέκνου.

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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

13 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

15 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

16 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 ανήλι-
κος.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

17 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.2164/2019/
0000854/22-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

18 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.215455/2019/
0012969/20-11-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.206045/2019/0015580/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 87/13-12-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται 
δεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΑΤΑ Όνομα ΙΧΑΜΠ Όν. πατρός ΧΑΚΙΜ, 
γεν. 24-06-1968 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215397/2019/0015334/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 51/18-10-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 27-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΠΙ Όνομα ΡΟΖΙΝΑ Όν. πατρός ΝΟΒΡΟΥΖ, 
γεν. 14-05-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215410/2019/0015331/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 45/27-09-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 15-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΝΤΟ Όνομα ΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΕΛΙΣΕ, γεν. 
05-07-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.215856/2019/0015328/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 49/11-10-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 21-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΪ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΜΙΤΣΟ, γεν. 
08-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.215417/2019/0015337/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 56/06-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 10-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΚΙΝΤΟΥ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝ ΚΑΛΙΑΝΓΚΟ Όν. 
πατρός ΜΙΣΑΚΙ, γεν. 23-12-1963 στην ΟΥΓΚΑΝΤΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.215866/2019/0015325/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 61/22-11-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 24-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΚΟΒΑ Όνομα ΠΕΤΙΑ Όν. πατρός ΓΚΟ-
ΣΠΟΝΤΙΝ, γεν. 19-02-1966 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215398/2019/0016407/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 45/27-09-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 15-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΟΥ Όνομα ΜΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΜΙΤΕΡ, γεν. 
14-09-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215401/2019/0015589/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 24/15-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 05-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΣΚΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός ΖΕ-
ΝΕΛ, γεν. 27-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.215402/2019/0015598/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 25/22-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 05-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΣΚΟΥ Όνομα ΝΑΪΜΕ Όν. πατρός ΝΙΑΣ, γεν. 
25-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.215403/2019/0015601/29-11-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 22/26-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 21-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΚΟ Όνομα ΚΛΑΡΑ Όν. πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔ, 
γεν. 10-07-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(3)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.201436/2019/0017179/02-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2148/
19-03-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγε-
νείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις 
που υπέβαλε η αιτούσα κατά του 15/25-06-2015 πρακτι-
κού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας -
Θράκης, γίνεται δεκτή η από 24-10-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΜΟΒΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός ΧΡΙ-
ΣΤΟ, γεν. 04-10-1977 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216218/2019/0018376/02-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 27/05-12-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 29-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΛΙΪΝΙΚ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΒΙΚΤΟΡ, 
γεν. 04-08-1985 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216265/2019/0018373/02-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 2/17-01-2019 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται 
δεκτή η από 16-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΗ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡΗ, 
γεν. 22-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

    Με την Φ.216689/2019/0019480/29-11-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 07/27-02-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 
17-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΒΟΥΛΛΝΕΤ Όν. πατρός 
ΦΕΡΙΤ, γεν. 27-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(5)
    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.7571/2019/0000205/26-11-2019 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 19-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, 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 14-02-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENIA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (SENIA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΧΙΓΙΕ (BEHIJE).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.7578/2019/0000243/26-11-2019 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 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) 
ΚΥΡΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-01-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΥΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΥΡΑ (QYRA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΒΙΛΑ (NEVILA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Με την Φ.3643/2019/0001795/28-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
02-09-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΛΛΑΡΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
αριθ. 17204/09-08-2019 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 βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.3646/2019/0001312/28-11-2019 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 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
12-09-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 

με στοιχεία (όνομα) ΕΝΡΙΚΟ (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-06-2004 και κατοικεί στον 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. 16042/03-09-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.3647/2019/0001319/28-11-2019 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 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
12-09-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΤΣΟΚΑ 
(πατρώνυμο) ΧΑΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ, 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. 15444/03-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.3650/2019/0001320/28-11-2019 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 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
16-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΖΥΛΑΛΙ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΜΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
αριθ. 19810/09-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.3651/2019/0001328/28-11-2019 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 19-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΡΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-08-2002 και κατοικεί στον 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 30-06-2018, 
σύμφωνα με την αριθ. 15043/05-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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5. Με την Φ.3654/2019/0001345/28-11-2019 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 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
23-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΧΑΣΚΟΥΡΤΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-10-2003 και κατοικεί στον 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 30-06-2018, 
σύμφωνα με την αριθ. 14743/24-06-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.3655/2019/0001357/28-11-2019 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 24-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΝΕΣΑ (επώνυμο) ΑΜΠΑ-
ΖΙ (πατρώνυμο) ΦΑΪΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 28-01-2004 και κατοικεί στον 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. 15440/03-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την Φ.3670/2019/0001503/28-11-2019 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 14-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΑΤΑΝ (επώνυμο) ΧΟ-
ΤΖΑ (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-04-2003 και κατοικεί στον 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. 17100/09-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την Φ.3675/2019/0001518/28-11-2019 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 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
15-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΚΑΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-09-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 αριθ. Φ.21.1/10775/08-10-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

9. Με την Φ.3684/2019/0001614/28-11-2019 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 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
25-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟ (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 
αριθ. 22782/01-10-2019 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

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.3322/2019/0001580/22-11-2019 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α') και του άρ-
θρου 111 παρ.6 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α'), γίνεται 
δεκτό το από 27-02-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΖΛΟΝΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑ-
ΒΕΛ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 23-05-2017, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Η Περιφερειακή Διευθύντρια 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2790/2019/0000189/14-11-2019 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-
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νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
30-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΕΒΡΟΥΣ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-11-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με 
την αριθ. 1627/25-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2802/2019/0000581/14-11-2019 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 
26-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑΜΑΚΕ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-04-2003 και κατοικεί στον 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 αριθ. 1625/24-01-2019 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

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2789/2019/0000203/08-11-2019 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 
22-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΟΛΤΙΑΝ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-03-2003 και κατοικεί στον 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 αριθ. 28734/12-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.2785/2019/0000207/08-11-2019 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 
09-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΓΚΕΡΤ (επώνυμο) ΤΑΡΜΠΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-06-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 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 30-06-2017, σύμφωνα 
με την αριθ. 20056/14-09-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2795/2019/0000170/08-11-2019 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 12-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΛ 
(επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-10-2009 και κατοικεί στον 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 
25-02-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (NEZIRI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΧΑΡ (BEHAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (NEZIRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).

2. Με την Φ.2791/2019/0000653/08-11-2019 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 05-02-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΣΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΚΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 
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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 17-07-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟΛΛΑΡΙ (DOKOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΟΛΛΑΡΙ (DOKOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι

(13)
    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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.7549/2019/0000038/06-11-2019 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 76 Α΄), σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-01-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΡΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, 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 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΖΙΟΥ (BARZIU) (κύριο 

όνομα) ΑΓΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΖΙΟΥ (BARZIU) (κύριο 

όνομα) ΧΑΜΙΝΤΕ (HAMIDE).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.7548/2019/0000586/06-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-02-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠ-
ΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την αριθ. 16857/07-09-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
Ι

(15)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.7556/2019/0000690/06-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
06-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΠΟΥΣΙ (όνομα) 
ΚΛΕΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, 
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 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 1769/28-01-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
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(16)
    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 ανήλικος.

Με την Φ.7340/2019/0000386/28-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄), σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 09-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΠΕΡΙ 
(όνομα) ΕΛΒΙΣ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1991 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΕΡΡΩΝ, 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 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 22803/
19-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(17)

      Στη Φ.2164/2019/0000854/22-10-2019 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4073/Β΄/08.11.2019, 
στη σελίδα 46754, στη β' στήλη, στον 13ο και στίχο εκ 
των άνω, διορθώνεται

το εσφαλμένο: 
«(όνομα) ΡΕΤΣΙΝΑ» 
στο ορθό: 
«(όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(18)

      Στην Φ.215455/2019/0012969/20-11-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4323/Β΄/29-11-2019 διορθώνεται

  το λανθασμένο: 
«Όν. πατρός - »
στο ορθό: 
«Όν. μητρός ΜΑΡΙΑ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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