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19 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 23688/2019/
0002004/19-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4896/Β΄/31-12-2019.

20 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 23687/2019/
0002003/19-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.1624/2019/0001090/ΑΚ/27-01-2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό 
το από 16-12-2013 αίτημα του (επώνυμο) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ 
(όνομα) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 16-12-1993, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.2569/2019/0000951/ΑΚ/29-01-2020 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 09-09-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ 
(επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02-2008 και κατοικεί στον Δήμο 
ΛΗΜΝΟΥ, 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 31-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (QOSHKU) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ (QOSHKU) (κύριο όνο-

μα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την Φ.2459/2019/0000061/ΑΚ/29-01-2020 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 γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώ-
νυμο) ΤΖΕΖΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2012 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 26-06-2003 και ο 

πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΖΑΪ (XHEZAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ (AGUSTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΖΑΪ (XHEZAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΣΑ (ANISA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.2562/2019/0000902/ΑΚ/29-01-2020 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 
21-08-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) 
ΚΟΣΤΟΒΑ (πατρώνυμο) ΤΑΝΙΟΥ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΣΒΟΥ 
(ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ), για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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 αριθμ. 3658/
24-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.5141/2019/0002186/21-01-2020 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 
22-08-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΟΛΕΤΣ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΡΤΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
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ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5805 / 19-08-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.5069/2019/0003150/21-01-2020 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 
18-06-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΕΑ-ΜΠΙΑΝΚΑ (επώνυμο) ΣΑΡ-
ΜΠΟΥ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
την 29-11-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 30-06-2018, σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/4152 / 06-06-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.4918/2019/0002520/27-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/
2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 10-01-2019 αίτη-
μα της (επώνυμο) ΜΕΣΣΙΜ-ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ (όνομα) ΤΑΣΙΑ 
ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. 
ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 16-12-1967, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

      1. Με την Φ.5027/2019/0002482/27-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από
15-09-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΦΑΡΜΑΚΗΣ (όνομα) ΕΡΜΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-11-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.5019/2019/0002341/27-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/
2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 17-05-2019 αί-
τημα της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΤΣΑΡΗ (όνομα) ΔΑΝΑΗ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.4974/2019/0002676/27-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, 
(ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 08-03-2019 αίτημα της 
(επώνυμο) ΓΚΕΜΠΕΛ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 31-08-1967, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 3 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την Φ.5281/2019/0003719/27-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/
2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 27-11-2019 αί-
τημα της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΒΟΥΖΗ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2019, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.5163/2019/0003457/27-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/
2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 09-09-2019 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
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ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.5060/2019/0001918/27-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 
217/Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 10-06-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2013, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8609/2019/0000055/03-02-2020 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 14-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2011 και κατοικεί 
στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 29-06-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (MUSTAFAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑΪ (MUSTAFAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ (FLORENTINA).
2. Με την Φ.8461/2018/0005572/03-02-2020 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 
29-11-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (επώνυμο) ΤΡΙΜΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΕΚΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-
2001 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/10056/15-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την Φ.8610/2019/0000067/30-01-2020 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 15-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΙΟ (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ 
(πατρώνυμο) ΚΛΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 αριθμ. Φ.20.3/11028/12-12-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
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 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8554/2019/0003454/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΛΕΚΙ (όνομα) 
ΕΡΜΕΣ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 24-09-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 30-06-2011, σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.20/3/10798/10-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.8580/2019/0003738/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΛΚΕ 
(όνομα) ΕΝΡΙΚ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1994 και κατοικεί στον Δήμο 
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ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014,
σύμφωνα με την αριθμ. 11215/17-12-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την Φ.8589/2020/0000150/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΛΙΣΑΚΟΥ 
(όνομα) ΑΝΤΟΥΕΛ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1990 και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013,
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/490/29-01-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6388/2019/0001550/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
16-10-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-01-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.20.3/1770/06-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.6426/2019/0001554/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ 
(όνομα) ΦΙΟΡΕΛ (πατρώνυμο) ΖΙΝΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
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 παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/9149/22-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την Φ.6474/2019/0002148/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΝΟΥΦΕΡΚΟ 
(όνομα) ΝΑΖΑΡ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙΪ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 07-02-1992 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011,
σύμφωνα με την αριθμ. 3790/02-07-2012 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την Φ.6585/2019/0002502/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2019 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΣΕΜΙ 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1995 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/205/14-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6537/2019/0002166/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α’), σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΤΖΙΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΗΛΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/10932/10-12-2018 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.6539/2019/0002160/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΑΚΟ (όνομα) ΛΙΣΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΜΥΣΛΥΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-1989 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/11255/18-12-2018 βεβαίωση της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την Φ.6556/2019/0002157/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑ-
ΣΙΛΕΒ (όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεν-
νήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 18-06-1993 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.3/225/16-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την Φ.6575/2019/0002260/05-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’), 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑ-
ΛΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΦΕΣΤΙΜ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-12-1992 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλι-
κος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 
21060/21/24-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.4852/2020/0000027/28-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
08-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΟΛ (επώνυμο) ΤΕΡΕΖΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-11-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 αριθμ. Φ.21.1/15317/13-12-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.3330/2019/0000754/03-02-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγέ-
νειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  Θράκης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 του ν. 4604/
2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό το από 09-10-2019 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΣΧΑΛΗΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 11-12-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή
Διευθύντρια Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(16)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7633/2019/0001000/15-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
22-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΜΠΕΛΟΥΛΗ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 22-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΣΕΡΡΩΝ, 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 αριθμ. 15777/11-07-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(17)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7658/2019/0001218/15-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 

20-09-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-12-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμ-
φωνα με την αριθμ. 15894/05-09-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(18)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.7622/2019/0000921/15-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
αριθμ. 14605/20-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(19)
      Στην Φ. 23688/2019/0002004/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4896/Β’/
31-12-2019, διορθώνεται

το λανθασμένο:
«Με την Φ. 23688/2019/0002004/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2019 
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δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΕΝΤ…………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΪΑ (XHAIA)».
στο ορθό:
«Με την Φ. 23688/2019/0002004/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΕΝΤ………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ(GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA)». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(20)
      Στην Φ. 23687/2019/0002003/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4896/Β’/
31-12-2019, διορθώνεται

το λανθασμένο:
«Με την Φ. 23687/2019/0002003/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 

(όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝΟ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΕΝΤ…………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ(GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΪΑ (XHAIA)».
στο ορθό:
«Με την Φ. 23687/2019/0002003/19-11-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝΟ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΕΝΤ………, και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑΪ (CELAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA)». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

Ι

(21)
     Στην Φ.194871/2019/0016480/20-11-2019 απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4323/29-11-2019 (τ.Β’), διορθώνεται η ημερομηνία 
γέννησης

από το λανθασμένο: 
"30-4-1974",
 στο ορθό: 
"25-4-1974".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   

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