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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.14422/2016/0018686/7-2-2020 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 8-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 20-7-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 
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. 655/1-11-2016 
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 
και την αριθμ. 720/3-11-2016 βεβαίωση σπουδών (3ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) και την αριθμ. 891/7-11-2016
βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-9-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (GJINAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.14420/2016/0018674/7-2-2020 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αποδεκτή η από 8-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΤΑ (επώνυμο) 
ΚΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 23-8-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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. 315/26-10-2016 
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ), ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-8-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΣΤΑ (KISHTA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΖΕΝ (SHKELZEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΣΤΑ (KISHTA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΜΕ (FATIME) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

I

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.14448/2016/0018884/14-2-2020 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(επώνυμο) ΤΡΑΪΚΟ (πατρώνυμο) ΗΛΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 9-11- 2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
1191/1-11-2016 βεβαίωση (13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 3-10-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΚΟ (TRAJKO) (κύριο όνομα) 

ΗΛΟ (ILO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΚΟ (TRAJKO) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2. Με την Φ.14447/2016/0018881/14-2-2020 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 10-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-

ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΟ (επώνυμο) 
ΤΡΑΪΚΟ (πατρώνυμο) ΗΛΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-10-2001, 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. 584/1-11-2016 
βεβαίωση (9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
και την αριθμ. 378/1-11-2016 βεβαίωση σπουδών 
(1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 1551/
3-11-2016 βεβαίωση (15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 3-10-2000 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΚΟ (TRAJKO) (κύριο όνομα) 

ΗΛΟ (ILO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΑΪΚΟ (TRAJKO) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA) .

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.14400/2016/0018593/3-2-2020 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 7-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΙ (επώ-
νυμο) ΓΚΙΟΖΑ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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, όπως προκύπτει από την αριθμ. 273/
25-10-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝ-
ΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 919/21-10-2016
βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) και την 
αριθμ. 923/31-10-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-7-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΖΑ (GJOZA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΖΑ (GJOZA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ.14399/2016/0018591/3-2-2020 απόφα-

ση 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 7-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΖΑ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 22-1-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, 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. 241/17-10-2016 
βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-6-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΖΑ (GJOZA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΖΑ (GJOZA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.14321/2016/0018122/28-1-2020 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 31-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) 
ΤΑΛΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-8-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, 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. 98/23-5-2016 
βεβαίωση (107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
και την αριθμ. 776/23-6-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ) και την αριθμ. 932/28-9-2016 
βεβαίωση φοίτησης (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ), η μη-
τέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-9-2001 και 
η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (TALKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (TALKA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

2. Με την Φ.14323/2016/0018125/28-1-2020 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 31-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) 
ΤΑΛΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-9-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, 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. 97/23-5-2016 
βεβαίωση (107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
και την αριθμ. βεβαίωση σπουδών (107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα του διαμένει νό-
μιμα στη χώρα από 11-9-2001 και η μητέρα του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (TALKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (TALKA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA). 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.21517/2019/0010815/13-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
16-1-2017 (υποβλήθηκε δια του Προξενείου της Ελλάδος 
στο Κέηπ Τάουν στις 20-2-2017) αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΝΤ (όνομα) ΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 30-
9-1981, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ' του ν.δ. 3370/1955 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του 
ν.1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.21518/2017/0002544/13-2-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν.3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 16-1-2017 
(υποβλήθηκε δια του Προξενείου της Ελλάδος στο Κέηπ 
Τάουν στις 14-2-2017) αίτημα της (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΤ 
(όνομα) ΤΑΝΙΑ ΖΩΗ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ, 
που γεννήθηκε στη ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 9-2-1983, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.22958/2019/0013041/13-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
26-8-2019 (υποβλήθηκε δια του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδος στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας στις 12-11-2019 ) 
αίτημα της (επώνυμο) ΑΓΓΕΛΙΔΗ (όνομα) ΛΑΡΙΣΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
την 1-4-1993, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

       Με την Φ.21888/2019/0007147/11-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
20-8-2018 (υποβλήθηκε δια του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδος στη Νέα Υόρκη στις 7-9-2018 ) αίτημα της (επώ-
νυμο) ΣΟΥΟΠ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑΝΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΠΩΛ ΚΟΛΜΑΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 6-6-1969, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14
παρ. 1 του ν. 3284/2004 καθώς και του ανηλίκου τέ-
κνου της (επώνυμο) ΣΟΥΟΠ (κύριο όνομα) ΕΛΛΑΝΝΑ 
ΙΖΑΜΠΕΛ (πατρώνυμο) ΤΖΩΡΤΖ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ που γεννή-
θηκε στις 9-8-2004 στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄).

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.21413/2019/0009132/11-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
24-1-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΙΣΙΑ (όνομα) 
ΤΖΩΡΤΖ ΠΗΤΕΡ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεν-
νήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
21-4-1981, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α' του ν.δ.3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.19485/2019/0008575/11-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
9-9-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (όνομα) ΕΛΙ-
ΣΑΒΕΤ (πατρώνυμο) ΝΕΟΦΥΤΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 5-12-1983, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(11)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.21783/2019/0008536/11-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
11-1-2018 (υποβλήθηκε δια του Προξενικού Γραφείου 
της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο στις 6-2-2018) 
αίτημα της (επώνυμο) ΜΙΛΝΕΡ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΡΙΝΓΚΤΟΝ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 29-12-1968, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14
παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.21516/2019/0007675/11-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
22-11-2016 (υποβλήθηκε δια του Προξενικού Γραφείου 
της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο στις 10-2-2017) 
αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΧΑΡΗ 
ΠΑΝΟΥ (πατρώνυμο) ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 21-11-1976, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(13)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.21473/2019/0004291/13-2-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν.3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
25-9-2017 (υποβλήθηκε δια του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδος στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας στις 17-10-2017) 
αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΑΚΗ (όνομα) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ - 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 15-3-1967, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 2 του ν. 3284/2004 καθώς και του ανηλίκου 
(κατά την ημερομηνία αίτησης/δήλωσης του πατέρα) 
τέκνου του (επώνυμο) ΖΟΥΚΑΡΟ-ΜΠΟΥΤΑΚΗ (κύριο 
όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΕ που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
6-10-1999 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 4
του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.3103/2020/0000065/4-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-11-2019 δήλωση - αίτηση των 

γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΣΕΜΙΝΑ 
(επώνυμο) ΧΥΚΑ (πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΙΕΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-6-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 10-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα) ΙΝΤΑ-

ΓΙΕΤ (IDAJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΒΙΡΑ (ELVIRA).
2. Με την Φ.3107/2019/0001224/4-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-11-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-2-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΚΑ (YLLKA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.3097/2019/0001181/4-2-2020 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 11-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΜΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-2-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφω-
να με την αριθμ. 26538/6-11-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.3099/2019/0001186/4-2-2020 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 
12-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΙ (επώνυμο) ΓΙΑΝΤΣΕ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-7-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 30-6-2019 σύμφω-
να με την αριθμ. 23454/4-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.3100/2019/0001187/4-2-2020 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 
13-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΟΡΕΝ (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-2-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με 
την αριθμ. 24087/9-10-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.3101/2019/0001188/4-2-2020 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 
13-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝ (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυ-
μο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 5-9-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-6-2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. 26059/4-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(16)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.3660/2020/0000097/5-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 1-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυ-
μο) ΑΛΛΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-3-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 
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 
30-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΣΜΙΓΕ (RESMIJE).
2. Με την Φ.3661/2020/0000162/5-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 1-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΑΛΛΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 3-8-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-6-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΣΜΙΓΕ (RESMIJE).
3. Με την Φ.3722/2019/0002056/5-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-12-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣ (επώνυ-
μο) ΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 6-1-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-7-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ (PALLA) (κύριο όνομα) 

ΕΒΙΟΝΑ (EVIONA).
4. Με την Φ.3723/2019/0002057/5-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) 
ΚΑΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-10-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-8-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑ (KALA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑ (KALA) (κύριο όνομα) ΛΙΡΙΕ 

(LIRIJE).
5. Με την Φ.3724/2019/0002077/5-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-12-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
(επώνυμο) ΟΜΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΤΑΣΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-1-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, 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 16-12-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΜΟΥΡΙ (OMURI) (κύριο όνομα) 

ΤΑΣΙΜ (TASIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΜΟΥΡΙ (OMURI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜΕ (FESTIME).
6. Με την Φ.3725/2019/0002078/5-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) 

ΟΜΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΤΑΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-8-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΔΡΑΣ, 
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 
16-12-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΜΟΥΡΙ (OMURI) (κύριο όνομα) 

ΤΑΣΙΜ (TASIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΜΟΥΡΙ (OMURI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜΕ (FESTIME). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(17)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

     Με την Φ.3634/2019/0001207/4-2-2020 απόφαση της 
Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του άρθρου 111
παρ. 6 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), γίνεται δεκτό το 
από 1-8-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΣΙΡΩΚΑΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) 
ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5-3-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Η Περιφερειάκη Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

I

(18)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

    1. Με την Φ.3108/2019/0001234/4-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΠΕΤΣΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΣΟΥΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-9-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-6-2019 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 24841/17-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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2. Με την Φ.3109/2019/0001235/4-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΘΑΝΑΣ (επώνυμο) ΚΕΛΕΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-5-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με 
την αριθμ. 26996/13-11-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.3093/2019/0001393/4-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
7-11-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΧΥΣΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 30-6-2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. 24842/17-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
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 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

   1. Με την Φ.3048/2020/0000056/4-2-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-

τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-9-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΝΤΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 14-12- 2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 
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 
30-8-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
2.- Με την Φ.3110/2019/0001238/4-2-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 9-4-2012, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-7-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙΣΒΙΛΙ (BEJANISHVILI) 

(κύριο όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (DIMITRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΜΠΙΛΤΣΕΤΣΧΛΑΣΒΙΛΙ (KBILTSE-

TSKHLASHVILI) (κύριο όνομα) ΛΕΛΑ (LELA) .
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