
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας του υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΣΙΜΤΣΑΝΙ
(SHIMCANI) ΧΥΓΚΕΡΤ (HYGERT) του ΦΛΑΜΟΥΡ 
(FLAMUR) η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4491/09-12-2019/τ.Β’).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-
μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι..

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΣΙΜΤΣΑΝΙ

(SHIMCANI) ΧΥΓΚΕΡΤ (HYGERT) του ΦΛΑΜΟΥΡ 

(FLAMUR) η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-

δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4491/09-12-2019/τ.Β’).

  Με τη Φ.44467/2019/0011701/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ανακαλείται η 
Φ.44467/2019/0011700/13-11-2019 απόφαση η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 4491/09-12-2019/τ.Β’), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Β 
παρ 5α του Κ.Ε.Ι., του ΣΙΜΤΣΑΝΙ (SHIMCANI) ΧΥΓΚΕΡΤ 
(HYGERT) του ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR) που γεννήθηκε στην 
Αλβανία την 15/08/1997 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναί-
ων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
ανακλητικής απόφασης.

  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 τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ. 14460/2016/0019029/10-02-2020 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’) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-11-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΧΑΪΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡ-
ΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
272/08-11-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗ-
ΧΑΝΙΩΝΑΣ) και την αριθμ. 4/21-01-2020 (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ), ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 29-03-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΧΑΪΡΙ (HAJRI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με τη Φ. 14467/2016/0019078/10-02-2020 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 11-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΡΒΑΡΑ 
(επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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. 
393/31-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. 
ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 18-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΜΠΑΣΙ (BYLYKBASHI) 

(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΜΠΑΣΙ (BYLYKBASHI) 

(κύριο όνομα) ΟΛΙ (OLI).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι     

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ. 14254/2016/0017773/14-02-2020 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 Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 21-10-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
398/04-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) και την αριθμ. 31/04-02-2020 βε-
βαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ), 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-07-2001 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
2. Με τη Φ. 14514/2016/0019477/14-02-2020 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 17-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ 
(επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΛΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
493/08-12-2015 βεβαίωση (9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) και την αριθμ. 566/16-11-2016 βεβαίωση 
σπουδών (9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) και 
την αριθμ. 310/12-02-2020 βεβαίωση σπουδών (9ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα) 

ΛΑΝΤΙ (LANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΑ (KAJA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι   

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ. 14404/2016/0018605/07-02-2020 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 07-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΟΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΟΤΣΟΣ (πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2007, 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. 277/06-10-2016 βε-
βαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ), η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟΣ (COCOS) (κύριο όνομα) 

ΔΙΟΝΥΣ (DIONIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟΣ (COCOS) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
2. Με τη Φ. 13807/2016/0014210/07-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-08-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΠΕΡΑΝΤΣΑ 
(επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΚΟΒΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ, 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. 136/09-05-2016 
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ Δ.ΔΕΛ-
ΤΑ) και την αριθμ. 467/23-06-2016 βεβαίωση σπουδών 
(2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 15-03-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΚΟΒΙ (KOVI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

MONTA (MONDA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι   

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.     Με τη Φ. 14410/2016/0018634/07-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) 
ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
363/14-09-2016 βεβαίωση (11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ (HAMZALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΡΑΝ (MIRAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ (HAMZALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
2. Με τη Φ. 14409/2016/0018631/07-02-2020 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 07-11-2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΡΙΚΕΝΑ (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΙ-
ΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2002, και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προ-
κύπτει από την αριθμ. 362/14-09-2016 βεβαίωση (11ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 
719/15-09-2015 βεβαίωση σπουδών (31ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ (HAMZALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΡΑΝ (MIRAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΖΑΛΑΡΙ (HAMZALLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι   

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ. 14360/2016/0018385/30-01-2020 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’) 
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 03-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΪΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΜΑΤΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 183/16-09-2016 βεβαίωση (7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΑΚΟΥ (MATAKU) (κύριο όνο-

μα) ΚΩΣΤΑ (KOSTA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΑΚΟΥ (MATAKU) (κύριο όνο-

μα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με τη Φ. 14371/2016/0018468/03-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 04-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΝΑΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2006, 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. 179/01-11-2016 
βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ), ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-07-2003 και 
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι   

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.10678/2019/0002233/10-02-2020 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 Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 31-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) 
ΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙ-
ΤΩΝ, 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 
12-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΛΑ (SELA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA).
2. Με τη Φ.10689/2019/0002274/10-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-11-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΗ (επώ-
νυμο) ΠΙΝΤΖΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΝΤΖΑ (PINXA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ (VASILLAQ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΝΤΖΑ (PINXA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
3. Με τη Φ.10687/2019/0002266/10-02-2020 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 
05-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΥΡΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 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 αριθ. Φ.43/2019 / 22-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ.2875/2020/0000100/04-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-10-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (επώ-
νυμο) ΝΕΛΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΛΚΙΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ 

(ELONA).
2. Με τη Φ.2883/2020/0000123/04-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-10-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΛΚΙΣ, 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 
20-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (KUCI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.2744/2019/0001120/30-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-

τερικών, 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 18-
09-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΝΙ (όνομα) 
ΧΙΡΓΚΙΝ (πατρώνυμο) ΧΑΣΙΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 19-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 1447/25-01-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με τη Φ.2783/2019/0001121/30-01-2020 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. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΙ-
ΔΟΥ (όνομα) ΒΟΛΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-1991, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την 
αριθ. 18741/19-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με τη Φ.2844/2020/0000095/04-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
17-07-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (όνο-
μα) ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΚΙΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 15130/02-07-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με τη Φ.2845/2020/0000108/04-02-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
30-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΙ (όνομα) 
ΓΕΤΜΙΡΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
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ΝΙΑ την 28-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 15871/18-07-2019 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με τη Φ.2839/2020/0000107/04-02-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
02-07-2019 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΙΣΟΥΦΙ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-10-1993, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγενές λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 08-05-2019 από ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.. 

 1. Με τη Φ.8682/2019/0000430/14-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με 

την αριθ. 775/04-02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με τη Φ.8662/2019/0000328/17-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΙΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΡΙΝΤΒΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06- 03-2012, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, 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 30-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΪΝΤΑ (GAJDA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΝΤΒΑΝ (RIDVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΦΟΥΖΙ (KORFUZI) (κύριο όνο-

μα) ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).
3. Με τη Φ.8645/2019/0000208/17-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΙΝΤΙ (επώνυμο) 
ΜΑΝΤΖΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-01- 2011, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-12-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΖΑΡΑΪ (MANXHARAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΖΑΡΑΪ (MANXHARAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
4. Με τη Φ.8644/2019/0000207/17-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-01-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) 
ΜΑΝΤΖΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-11- 2008, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
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12-12-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΖΑΡΑΪ (MANXHARAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΖΑΡΑΪ (MANXHARAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΛΙΟΝΑ (ELJONA).
5. Με τη Φ.8640/2020/0000363/05-02-2020 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-01-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΛΣΙΚΟΥ (όνο-
μα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 10332/21-11-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας 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 1Β του Κ.Ε.Ι.. 

 1. Με τη Φ.8477/2018/0005656/17-02-2020 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 04-12-2018 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑ-
ΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2012, και 
κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 11-06-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (CANAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΑΪ (CANAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΝΟΡΑ (DANORA).
2. Με τη Φ.8613/2019/0000079/10-02-2020 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 Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-01-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΑΪΝΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 
01-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ (GJUNGA) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΙΜ (BESIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ (GJUNGA) (κύριο όνο-

μα) ΒΟΪΣΑΒΑ (VOJSAVA) .

 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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*02006382702200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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