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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ.3971/2019/0000107/09-12-2019 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 11-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΖΟΤΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 
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. 15183/03-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με τη Φ.3976/2019/0000115/09-12-2019 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 12-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (επώνυμο) 
ΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΖΥΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 07-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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. 15955 19-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με τη Φ.3988/2019/0000152/09-12-2019 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 18-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΖΝΤΡΑΒΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα 
με την αριθ. 491/16-01-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με τη Φ.3990/2019/0000154/09-12-2019 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 18-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΤΡΙΟΛ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 12434/15-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ.4169/2019/0000995/09-12-2019 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 05-06-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΚΟ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 21-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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. 5737/21-05-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με τη Φ.4199/2019/0001255/09-12-2019 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 09-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ANNA-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΤΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 16-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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. 8502/26-06-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με τη Φ.4365/2019/0002071/09-12-2019 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 31-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΤΑ (επώνυμο) ΜΠΕΛΙΣΤΑ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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. 14306/18-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.4283/2019/0002346/09-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3284/2004 και του άρθρου 
26 παρ.3 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 5/09/2019 αίτημα του πατέρα του 
ανηλίκου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΛΟΚΑΣ άνευ κυρίου 
ονόματος (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα την 19/02/2019, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλαδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.4120/2019/0000746/09-12-2019 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’) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΕΡΤ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΛΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, 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) ΜΠΕΛΙΣΤΑ (BELISHTA) (κύριο 

όνομα) ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΙΣΤΑ (BELISHTA) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΜΠΛΙΝΑ (ERBLINA).
2. Με τη Φ.4121/2019/0000747/09-12-2019 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 14-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΟΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΖΟΤΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 30-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, 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 15-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΚΑΪ (ZOTKAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΑΜΙΚ (ΝΑΜΙΚ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΚΑΪ (ZOTKAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
3. Με τη Φ.4130/2019/0000786/09-12-2019 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 16-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
4. Με τη Φ.4138/2019/0000836/09-12-2019 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 21-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 15-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ) (κύριο όνομα) ΡΕ-

ΝΤΙΝΕΛΑ (REDINELA).
5. Με τη Φ.4161/2019/0000987/09-12-2019 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 04-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΜΑ (επώνυμο) 
ΑΖΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΕΤΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 05-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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 12-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (AZIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΤΒΙΝ (ΕΤΒΙΝ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (AZIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
6. Με τη Φ.4164/2019/0000991/09-12-2019 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 05-06-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΒΟΛΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-06-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΛΑΡΙ (HAXHILLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.4188/2019/0001088/09-12-2019 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 25-06-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΟΣ (επώ-
νυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΕΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΕΤΜΟΝΤ (ETMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με τη Φ.4195/2019/0001157/09-12-2019 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 02-07-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΝΕΛΙΑ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
10-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
3. Με τη Φ.4221/2019/0001307/09-12-2019 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-07-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΟΕΛ (επώ-
νυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΙΜΩΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 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 15-05-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΣΙΜΩΝ (SIMON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
4. Με τη Φ.4225/2019/0001382/09-12-2019 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 17-07-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΟ (επώνυ-
μο) ΠΕΤΡΙΤΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΙΤΙ (PETRITI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΙΤΙ (PETRITI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
5. Με τη Φ.4237/2019/0001471/09-12-2019 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 25-07-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
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νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΔΑ (επώνυ-
μο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 20-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE).
6. Με τη Φ.4238/2019/0001472/09-12-2019 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 25-07-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυ-
μο) ΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 20-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE) .

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ.3984/2019/0000137/09-12-2019 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 14-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΕΣΤΙ 
(επώνυμο) ΜΠΕΡΔΟΣΙ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που γεν-

νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΔΟΣΙ (BERDHOSI) (κύριο 

όνομα) ΚΙΑΜΙΛ (QAMIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΔΟΣΙ (BERDHOSI) (κύριο 

όνομα) ΖΟΪΕ (ZOJE).
2. Με τη Φ.3991/2019/0000155/09-12-2019 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 18-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
23-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) (κύριο 

όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) (κύριο όνο-

μα) ΟΡΕΤΑ (ORETA).
3. Με τη Φ.3977/2019/0000116/09-12-2019 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 της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΣΗΜΙΝΑ 
(επώνυμο) ΠΑΝΤΟΣ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 29-10-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΟΣ (PANDOS) (κύριο όνο-

μα) ΗΛΙΑΣ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΛΙΛΙ (XHELILI) (κύριο όνομα) 

ΣΥΛΒΑΝΑ (SILVANA).
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4. Με τη Φ.3973/2019/0000109/09-12-2019 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 11-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΜΠΟΡΑ (επώ-
νυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 27-05-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (ASLLANAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (ASLLANAJ) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
5. Με τη Φ.3964/2019/0000096/09-12-2019 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 γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) 
ΒΑΝΓΚΕΛΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
10-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛΙ (VANGJELI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛΙ (VANGJELI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
6. Με τη Φ.3959/2019/0000091/09-12-2019 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 04-02-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώ-
νυμο) ΧΥΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 
12-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΓΙΕΤ-

ΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΙ (HYSI) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ 

(ELONA).
7. Με τη Φ.3905/2018/0003779/09-12-2019 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-12-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΝΑ (επώνυ-
μο) ΣΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SHAKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SHAKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΤΑ (OLTA) .

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.3557/2019/0000861/11-12-2019 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 30-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (επώνυ-
μο) ΤΖΑΒΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΜΒΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 
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χώρα από 12-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΒΑΡΙΑΝ (DZAVARYAN) (κύριο 

όνομα) ΣΑΜΒΕΛ (SAMVEL). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ (MANUKYAN) (κύριο 

όνομα) ΑΣΜΙΚ (HASMIK).
2. Με τη Φ.3571/2019/0001023/11-12-2019 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 16-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΚΝΙΑ (επώνυμο) 
ΠΕΤΕΡΣΟΝΕ (πατρώνυμο) ΡΟΝΑΛΝΤΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 15-11-2007 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΕΡΣΟΝΣ (PETERSONS) (κύριο 

όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΣ (RONALDS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΝΑΕΣΕΒΑ (ZNAESHEVA) (κύριο 

όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (EKATERINA).
3. Με τη Φ.3585/2019/0001119/11-12-2019 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 29-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΡΙΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΧΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 08-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (HADRI) (κύριο όνομα) 

ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΙ (HADRI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.8336/2019/0001305/12-12-2019 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 
15-05-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-11-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4142/02-04-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με τη Φ.8346/2019/0001504/12-12-2019 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 
29-05-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΟΡΑ (επώνυμο) ΤΟΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕ-
ΡΟΥΣΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6255/13-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με τη Φ.8349/2019/0001524/12-12-2019 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 
30-05-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΚΑΡΑΔΙ-
ΜΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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. Φ.20.4/6468/20-05-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(9)

    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 τη Φ.6438/2018/0004182/12-12-2019 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 05-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ (επώ-
νυμο) ΣΕΡΜΑΔΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 28-08-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΜΑΔΙ (SHERMADHI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (FATJON). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΜΑΔΙ (SHERMADHI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙΑΝΑ (BLEDIANA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(10)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.6353/2018/0003755/12-12-2019 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 08-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΦΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΕΜΟ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-

θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/6537 / 29-08-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με τη Φ.6503/2018/0004474/12-12-2019 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 05-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.3/10302/21-11- 2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με τη Φ.6381/2018/0003866/12-12-2019 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 
15-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΜΕΣΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΗΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρ΄βσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 5458/02-07-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με τη Φ.6481/2018/0004409/12-12-2019 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 
28-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) ΚΟΛΑΡΙΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/9508/06-11-2018 
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.6305/2018/0003168/12-12-2019 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 29-08-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ 
(επώνυμο) ΒΙΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 18-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΛΛΙ (VILLI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΑΝ (MARJAN). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΙΛΛΙ (VILLI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΑΝΑ (MARJANA).
2. Με τη Φ.6359/2018/0003814/12-12-2019 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 10-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΑΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΛΟΒΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΕΡΙΦΟΥ, 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 31-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ (DRAGOTI) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΛΟΒΑΝ (NIKLOVAN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΡΑ (SHARRA) (κύριο όνομα) 
ΜΟΝΤΑ (MONDA).

3. Με τη Φ.6414/2018/0004052/12-12-2019 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 25-10-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ 
(επώνυμο) ΠΕΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΟΥ, 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 11-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΙΚΟΥ (PERIKU) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΙΚΟΥ (PERIKU) (κύριο όνομα) 

ΧΥΡΙΕ (HYRIE).
4. Με τη Φ.6433/2018/0004147/12-12-2019 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 01-11-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ 
(επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 02-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).
5. Με τη Φ.6494/2018/0004435/12-12-2019 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 29-11-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΡΕΛΝΤΙ
(επώνυμο) ΜΑΡΑ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 19-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΑ (MARA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙ (SALI) (κύριο όνομα) ΑΝΕΡΤΑ 
(ANERTA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   
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*02050143112190012*

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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