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στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
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η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
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1038

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.45214/2020/0000010/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 13-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο)
ΜΥΤΕΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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
09-09-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΤΕΜΠΕΡΙ (MYTEBERI) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΤΕΜΠΕΡΙ (MYTEBERI) (κύριο
όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΕ (FLUTURIJE).
2. Με την Φ.45232/2019/0017974/09-01-2020 απόφαση 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 15-11-2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΚΟΚΟΜΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΕΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06- 11-2008 και κατοικεί
στον Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 15-12-2002 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΜΕΤΣΙ (KOKOMECI) (κύριο
όνομα) ΑΓΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΜΕΤΣΙ (KOKOMECI) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΕΝΕΪΝΤΑ (ARTENEIDA).
3. Με την Φ.45233/2018/0010904/09-01-2020 απόφαση 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 15-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΓΕΛΑ (επώνυμο)
ΚΟΚΟΜΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΕΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 01-04- 2007 και κατοικεί στον Δήμο ΙΛΙΟΥ
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
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Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 15-12-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΜΕΤΣΙ (KOKOMECI) (κύριο
όνομα) ΑΓΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΜΕΤΣΙ (KOKOMECI) (κύριο
όνομα) ΑΡΤΕΝΕΪΝΤΑ (ARTENEIDA).
4. Με την Φ.45238/2019/0017943/09-01-2020 απόφαση 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 15-11-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
(επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΜΠΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07- 2004 και κατοικεί στον Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 09-09-2003 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GJECI) (κύριο όνομα)
ΦΑΜΠΙΑΝ (FABIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GJECI) (κύριο όνομα) ΕΥΑ
(EVA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.44183/2019/0011425/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 21-08-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ
(όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1995 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 9340/5/1506-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
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τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από
ΒΑΓΓΕΛ ΛΟΥΠΟ σε ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΥΠΟ.
2. Με την Φ.44188/2019/0011428/09-01-2020 απόφαση
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 Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή
η από 21-08-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΥΡΕ (όνομα) ΒΙΟΛΤΣΑ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-03-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 9160/11/15-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ.45063/2019/0014608/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από
01-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ (όνομα) ΝΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΑΑΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-04-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. 14550/20/05-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.45064/2019/0014611/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 01-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΧΑΜΕΝΤ
(όνομα) ΡΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΑΑΜΠΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-1996 και κατοικεί στον Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 15958/30/24-10-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την Φ.45284/2019/0014621/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
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δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-1996 και κατοικεί στον
Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας
του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθ. 16450/7/26-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Με την Φ.44139/2019/0012944/09-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από
03-08-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΤΑΣΟ (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-03-1987 και
κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει
την 13-10-2015 από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2410/2018/0002015/ΑΚ/13-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1040

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛ
(επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2012 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-12-2002
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα)
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2442/2018/0002257/ΑΚ/20-11-2019 απόφαση
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 17-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΜΠΙΟ
(επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2008 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 09-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS).

Τεύχος B’ 118/27.01.2020

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2397/2018/0001965/ΑΚ/07-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
01-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
26-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 12-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 5549/
02-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2387/2018/0001769/ΑΚ/07-11-2019 απόφαση 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 05-10-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΙΡ
(επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (πατρώνυμο) ΧΑΪΡΙ, που γεννήθηκε
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2012 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 18-06-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI) (κύριο όνομα)
ΧΑΪΡΙ (HAJRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑΜΙ (SELAMI) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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
Με την Φ.2443/2018/0002258/ΑΚ/20-11-2019 απόφαση
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
17-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΥΡΓΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-05-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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
09-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2402/2018/0001992/ΑΚ/21-11-2019 απόφαση 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 05-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΑΣΕΜΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2012 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-09-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΕΜΙ (KASEMI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΕΜΙ (KASEMI) (κύριο όνομα)
ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2426/2018/0002191/ΑΚ/18-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 06-12-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ
(επώνυμο) ΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2012 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
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Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-05-2003 και ο
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΑ (SELA) (κύριο όνομα)
ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑ (SELA) (κύριο όνομα)
ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
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.
Με την Φ.2389/2019/0000784/ΑΚ/27-11-2019 απόφαση 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 09-10-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΦΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2007 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 17-12-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (FETA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (FETA) (κύριο όνομα)
ΤΟΥΦΙΕ (TUFIE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2447/2018/0002285/ΑΚ/30-12-2019 απόφαση
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 γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΣΕΧΙ (πατρώνυμο)
ΜΟΥΣΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2012
και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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
18-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (SHEHI) (κύριο όνομα)
ΜΟΥΣΛΙ (MUSLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (SHEHI) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(13)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 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.
Με την Φ.2390/2018/0001830/ΑΚ/04-12-2019 απόφαση 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 09-10-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ
(επώνυμο) ΦΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2004 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
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τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-12-2002 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (FETA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (FETA) (κύριο όνομα)
ΤΟΥΦΙΕ (TUFIE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(14)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2456/2019/0000057/ΑΚ/29-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
30-01-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΧΑΤΖΑ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
05-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 12-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 498/
30-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(15)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2466/2019/0000098/ΑΚ/10-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ
(επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΡΙΤΒΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2010 και κατοικεί στον Δήμο
ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 09-12-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (FUSHA) (κύριο όνομα)
ΡΙΤΒΑΝ (RITVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΟΥΣΑ (FUSHA) (κύριο όνομα)
ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(16)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.2462/2019/0000090/ΑΚ/10-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
13-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΓΚΟΡΟΒΕΛΛΗ
(πατρώνυμο) ΒΙΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 29-11-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΣΒΟΥ, (ΔΗΜΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), 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 12-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 622/07-02-2019
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την Φ.4167/2020/0000003/09-01-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από
05-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
n οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (όνο-
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μα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ,
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
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 6536/24-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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