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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. 14118/2019/0014912/23-12-2019 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 συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΧΙΘΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 402/21-9-2016 
βεβαίωση (59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
και την αριθμ. 344/11-9-2019 βεβαίωση σπουδών (32ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 19-7-2001 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΘΑ (ΗΙΤΗΑ) (κύριο όνομα) ΠΡΕ-

ΚΕ (PREKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΘΑ (ΗΙΤΗΑ) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΙΕΤΑ (MIRJETA).

2. Με την Φ. 14119/2019/0014914/23-12-2019 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) 
ΧΙΘΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-11-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 403/21-09-2016 
βεβαίωση (59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
και την αριθμ. 259/11-9-2019 βεβαίωση σπουδών (59ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 19-7-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΘΑ (ΗΙΤΗΑ) (κύριο όνομα) ΠΡΕ-

ΚΕ (PREKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΘΑ (ΗΙΤΗΑ) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΙΕΤΑ (MIRJETA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 13708/2016/0013473/19-12-2019 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 11-8-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΡΑΣΕΛΑ (επώνυμο) ΟΡΟΥΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΟΣΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-9-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφω-
να με την αριθμ. 24816/20-7-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ. 14216/2016/0017650/24-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
20-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-5-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟ-
ΣΜΟΥ, 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 30-6-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 985/4-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ. 14221/2019/0007094/24-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 9-10-1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-6-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1033/17-8-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ. 14251/2016/0017749/24-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 

στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (πατρώνυμο) 
ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-1-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1303/17-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ. 14255/2016/0017776/24-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-10-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6-1-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 2011/12-9-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ. 14263/2016/0017879/24-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΚΡΑΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
8-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφω-
να με την αριθμ. 1279/10-10-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την Φ. 14262/2016/0017865/24-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 1083/
4-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.
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8. Με την Φ. 13985/2016/0015938/20-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
22-9-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-6-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφω-
να με την αριθμ. 23957/13-7-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(3)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 14094/2016/0016924/23-12-2019 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 7-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) 
ΝΤΟΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-5-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
327/26-9-2016 βεβαίωση (25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 1-1-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΕΖΙ (DOREZI) (κύριο όνομα) 

ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΕΖΙ (DOREZI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
2. Με την Φ. 14090/2016/0016921/23-12-2019 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 7-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) 

ΝΤΟΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-7-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
352/30-9-2016 βεβαίωση (25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 487/26-9-2016 βεβαί-
ωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ), ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 1-1-2000 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΕΖΙ (DOREZI) (κύριο όνομα) 

ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΕΖΙ (DOREZI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3459/2019/0000978/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 27-3-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΝΤΑΛΛΙ (όνομα) ΚΛΕΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 13-4-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5299/13-3-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας .

2. Με την Φ.3467/2019/0000758/5-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
9-4-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΚΙ (όνομα) ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
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ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 24155/22-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.3481/2019/0000772/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
22-4-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΒΟΥΚΑ 
(όνομα) ΚΛΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 8-9-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 7171/
4-4-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

4. Με την Φ.3501/2019/0000994/5-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
7-6-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ 
(όνομα) ΟΡΝΕΣΤ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-7-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
11467/29-5-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.3465/2019/0000713/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
5-4-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (όνομα) 
ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-7-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥ-
ΜΠΟΥ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 6678/

29-3-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

I

(5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3399/2019/0000202/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-1-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώ-
νυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1-10-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 28581/11-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.3401/2019/0000261/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-1-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΓΙΑ (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΡΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
1-8-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3063/14-2-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.3420/2019/0000264/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
7-2-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΙ (όνομα) ΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΧΑΜΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-2-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 26635/16-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.3421/2019/0000258/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 8-2-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑ (όνομα) ΑΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 3-5-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17100/2-8-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.3424/2019/0000294/10-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-2-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΛΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
4-8-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με 
την αριθμ. 2133/30-1-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

I

(6)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.20991/2018/0001024/27-12-2019 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 30-5-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-4-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝ-
ΘΟΥ, 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 
27-8-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑ (SELA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑ (SELA) (κύριο όνομα) ΚΑ-

ΝΕΡΙΝΑ (KANERINA).
2. Με την Φ.21066/2018/0001865/27-12-2019 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 20-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΝΤΕΡ (επώνυμο) 
ΖΕΪΝΑΤΙ (πατρώνυμο) ΤΣΑΓΙΟΥΠ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-1-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝ-
ΘΟΥ, 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 
29-8-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΪΝΑΤΙ (ZEJNATI) (κύριο όνομα) 

ΤΣΑΓΙΟΥΠ (CAJUP).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΑΪ (MYRTAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την Φ.21071/2018/0001882/27-12-2019 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 21-12-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΛΦΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 27-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΦΟ (SELFO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΡΙΑΝΑ (BORIANA).
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4. Με την Φ.21072/2018/0001883/27-12-2019 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 21-12-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ 
(επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΛΦΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-5-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 27-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΦΟ (SELFO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΡΙΑΝΑ (BORIANA).
5. Με την Φ.21073/2018/0001884/27-12-2019 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 21-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΛΦΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 22-7-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
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 
27-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΦΟ (SELFO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΪ (MUHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΡΙΑΝΑ (BORIANA).
6. Με την Φ.21074/2018/0001885/27-12-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
21-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-6-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 1-1-2004 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA). 

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

I

(7)

     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.20995/2019/0001236/27-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 4-6-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΧΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΛΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-7-2011, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 1-1-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (LILA) (κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥ-

ΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (LILA) (κύριο όνομα) ΖΕΝΕΠΕ 

(ZENEPE).
2. Με την Φ.20996/2019/0001237/27-12-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 4-6-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΛΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 6-10-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 1-1-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (LILA) (κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥ-

ΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (LILA) (κύριο όνομα) ΖΕΝΕΠΕ 

(ZENEPE).
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3. Με την Φ.21076/2018/0001888/27-12-2019 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 21-12-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΡΡΕ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-9-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 22-6-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΡΕ (DORRE) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΡΕ (DORRE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
4. Με την Φ.21077/2018/0001889/27-12-2019 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 21-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (επώνυμο) 
ΒΙΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
1-5-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΛΑ (VILA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΙΛΑ (VILA) (κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ 

(SONILA).
5. Με την Φ.21079/2018/0001905/27-12-2019 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 31-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (επώ-

νυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 1-1-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (κύριο όνο-

μα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (SIDORELA) .

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

I

(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με την Φ.20577/2018/0001736/27-12-2019 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 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 1-3-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΡΙΤΣΙ 
(όνομα) ΕΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-8-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 5408/26-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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*02051443112190008*

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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