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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.26607/2019/0011541/20-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΤΣΗΣ (KACI) ΑΛΕΚΟΣ 
(ALEKO) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A500646, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-09-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.

2. Με την Φ.28438/2019/0010104/13-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 23-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΤΣΙ (GUCI) ΟΛΣΙ (OLSI) ον. 
πατρός ΤΖΑΦΕΡ (XHAFER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A500718, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1983 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

3. Με την Φ.26976/2019/0014223/20-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 04-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΟΣΗ (GOLLOSHI) ΣΟΝΙΛΑ 
(SONILA) ον. πατρός ΒΥΡΩΝ (VIRON), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A501775, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1986 
και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ.

4. Με την Φ.26347/2019/0014799/20-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 13-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΡΑΤΣΗΣ (BRACI) ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
(VANGJEL) ον. πατρός ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A501305, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-02-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

5. Με την Φ.27074/2019/0013127/31-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 18-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΜΑΡΚΟ (MARKO) ΡΟΜΙΝΑ (ROMINA) 
ον. πατρός ΛΑΜΠΗ (LLAMBI), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A461267, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1994 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

 (2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.14122/2016/0017072/30-01-2020 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’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΟΝ (επώνυμο) 
ΒΑΘΙ (πατρώνυμο) ΛΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-05-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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. 69/19-09-2016 
βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 
και την αριθμ. 7/28-01-2020 βεβαίωση σπουδών (2ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-03-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΘΙ (VATHI)
(κύριο όνομα) ΛΕΚΕ (LEKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΘΙ (VATHI)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.14126/2016/0017078/30-01-2020 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’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤ (επώνυμο) 
ΒΑΘΙ (πατρώνυμο) ΛΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-08-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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. 70/19-09-2016 
βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 

και την αριθμ. 23/29-01-2020 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) και την αριθμ. 40/28-01-2020 
βεβαίωση φοίτησης (ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-03-2002 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΘΙ (VATHI)
(κύριο όνομα) ΛΕΚΕ (LEKE).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΘΙ (VATHI)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (3) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.14479/2016/0019120/10-02-2020 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 14-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ (επώνυ-
μο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2010 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. 190/11-11-2016 
βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ) και την 
αριθμ. 1/10-01-2020 βεβαίωση σπουδών (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA)
(κύριο όνομα) ΓΚΑΖΜΟΡ (GAZMOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΤΑ (FLORETA).
2. Με την Φ.14500/2016/0019299/11-02-2020 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 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) 
ΑΝΓΚΕΛΟΒΑ (πατρώνυμο) ΜΕΤΟΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-07-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει 
από την αριθμ. 208/08-11-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) και την αριθμ. 410/10-
03-2016 βεβαίωση σπουδών (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) και την αριθμ. 0/07-11-2016 βεβαίωση 
σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
12-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΓΚΕΛΟΒ (ANGELOV)
(κύριο όνομα) ΜΕΤΟΝΤΙ (METODI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΓΚΕΛΟΒΑ (ANGELOVA)
(κύριο όνομα) ΚΡΑΣΙΜΙΡΑ (KRASIMIRA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.13140/2016/0009725/30-01-2020 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’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ 
(επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2004 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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,όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 2/12-01-2016 βεβαίωση (30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νό-
μιμα στη χώρα από 03-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ (SHUKULLI)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΟΥΛΛΙ (SHUKULLI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
2. Με την Φ.14225/2016/0017675/28-01-2020 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 20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΝΑΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΙΜΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2003 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 συνε-
χόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την 
αριθμ. 154/04-10-2016 βεβαίωση (24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 506/17-10-2016 
βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ), ο 
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2002 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΤΖΙΜΟ (XHIMO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΕΓΓΕΛΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
3. Με την Φ.14224/2016/0017672/28-01-2020 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 20-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΕΛ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΙΜΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-08-2006 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. 
153/04-10-2016 βεβαίωση (24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΤΖΙΜΟ (XHIMO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA)
(κύριο όνομα) ΕΓΓΕΛΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.14343/2016/0018259/28-01-2020 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 01-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ 
(επώνυμο) ΡΕΦΑΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΕΒΙΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2010 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10592 Τεύχος B’ 1026/26.03.2020

ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 205/14-10-2016 βεβαίωση (12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) και την αριθμ. 140/23-09-2019 
βεβαίωση σπουδών (12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑ-
ΜΑΡΙΑΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΦΑΤΛΛΑΡΙ (REFATLLARI)
(κύριο όνομα) ΝΕΒΙΟΝ (NEVION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΦΑΤΛΛΑΡΙ (REFATLLARI)
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENEKLEJDA).
2. Με την Φ.14352/2016/0018367/28-01-2020 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 03-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) 
ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΕΖΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-11-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙ-
ΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 100/30-
05-2016 βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ) 
και την αριθμ. 538/31-05-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ) και την αριθμ. 2072/20-10-2016 
πιστοποιητικό (1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-11-1998 και η μη-
τέρα του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA)
(κύριο όνομα) ΝΕΖΙΡ (NEZIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA)
(κύριο όνομα) ΝΑΦΙΓΙΕ (NAFIJE).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.14383/2016/0018503/03-02-2020 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 γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΣ (επώνυμο) 
ΤΟΠΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 

ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
622/25-10-2016 βεβαίωση (67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΖΙ (TOPUZI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΖΙ (TOPUZI)
(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την Φ.14379/2016/0018492/03-02-2020 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) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΚΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΖΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 11-01-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, 
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. 517/15-09-2016 
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ), ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-07-2003 και ο πα-
τέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΑΖΕΜ (AZEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (KUSHTA)
(κύριο όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).

  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 την Φ.14546/2016/0019757/11-02-2020 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΤΑ 
(επώνυμο) ΒΑΤΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
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Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο,όπως προκύπτει από την αριθμ. 
469/04-11-2016 βεβαίωση (63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA)
(κύριο όνομα) ΤΖΕΒΑΤ (XHEVAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA)
(κύριο όνομα) ΕΝΣΟΥΪΝΤΑ (ENSUIDA).
2. Με την Φ.14545/2016/0019756/11-02-2020 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΪΝΤΙ (επώνυμο) 
ΒΑΤΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-07-2007 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 προκύπτει από την αριθμ. 468/04-11-2016 βεβαί-
ωση (63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-02-2003 και ο 
πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA)
(κύριο όνομα) ΤΖΕΒΑΤ (XHEVAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΤΑ (VATA)
(κύριο όνομα) ΕΝΣΟΥΪΝΤΑ (ENSUIDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.14526/2019/0011292/17-02-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλονίκης, 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 08-
07-2013 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΟΤ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
08-10-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από 08-10-2012 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 (9) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.21906/2018/0015796/17-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της 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 δεκτή η από 08-10-2018 
αίτηση-δήλωση του (επώνυμο) ΠΑΛΜΕΡ (όνομα) ΚΩΣΤΑΣ-
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-1983, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 
παρ. 1 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (10) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.21519/2019/0010129/17-02-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλονίκης, 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 
16-03-2017 αίτημα, που στάλθηκε στην Υπηρεσία μας 
στις 11-04-2017 διά του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος 
στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας, του (επώνυμο) ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ 
(όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΛΑΖΑΡΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 14-02-1960, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ. α’ του ν.δ. 3370/1955. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (11) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.21928/2018/0019355/17-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της 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 8-11-2018 
αίτημα, που στάλθηκε στην υπηρεσία στις 28-11-2018 
διά του Προξενικού Γραφείου της Ελλάδος στο Βερολίνο, 
του (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΓΚΤΟΡΦΦ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΚΑΡΛ ΟΤΤΟ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 27-04-1969, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
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γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ’ του 
ν.δ. 3370/1955 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 3 του 
ν. 1438/1984. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (12) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.14406/2016/0018612/07-02-2020 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 07-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
(επώνυμο) ΘΩΜΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, 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. 
387/21-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 02-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμο-
νής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΟ (THOMO)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΟ (THOMO)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με την Φ.14408/2016/0018617/07-02-2020 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΘΩΜΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2008 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 388/21-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ), ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 02-01-2004 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΟ (THOMO)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΩΝ (ANDON).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΟ (THOMO)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (13) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.14544/2016/0019751/14-02-2020 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ 
(επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2006 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 154/07-11-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ), ο πατέρας της δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 01-10-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ (SIMONI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ (SIMONI)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ.14305/2016/0018068/14-02-2020 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 27-10-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜΕ 
(επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08- 2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 112/27-04-2016 βεβαίωση (10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και την αριθμ. 444/28-09-2016 
βεβαίωση σπουδών (5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 429/27-09-2019 βεβαίωση 
σπουδών (5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA)
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (14)   
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.14376/2016/0018481/03-02-2020 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 04-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟΝ 
(επώνυμο) ΚΟΥΤΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12- 2001 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. 
179/17-10-2016 βεβαίωση (30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αριθμ. 1181/24-10-2016 βε-
βαίωση φοίτησης (6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και 
την αριθμ. 1527/21-10-2016 βεβαίωση σπουδών (24ο 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-07-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΟΝΙ (KUTONI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΟΝΙ (KUTONI)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την Φ.14375/2016/0018480/03-02-2020 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 του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΚΟΥΤΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2009 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. 
178/17-10-2016 βεβαίωση (30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 

χώρα από 01-11-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΟΝΙ (KUTONI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΟΝΙ (KUTONI)
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (15) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.14454/2016/0018944/07-02-2020 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 10-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΒΙ 
(επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΒΗΣ, 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. 
103β/31-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI)
(κύριο όνομα) ΕΖΜΕΡΑΛΝΤΑ (EZMERALDA).
2. Με την Φ.14452/2016/0018941/07-02-2020 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 10-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΝΤΙΣΕΑ 
(επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03- 2008 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΒΗΣ, 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. 
103α/31-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 26-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10596 Τεύχος B’ 1026/26.03.2020

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI)
(κύριο όνομα) ΕΖΜΕΡΑΛΝΤΑ (EZMERALDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

 (16) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.14340/2016/0018220/28-01-2020 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 01-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΒΟΪΚΟΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-03- 2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
107/06-09-2016 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥ-
ΚΕΩΝ) και την αριθμ. 421/07-09-2016 βεβαίωση σπουδών 
(4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ) και την αριθμ. 372/01-09-2016 
βεβαίωση (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ), ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 17-03- 2000 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΟΛΑΡΙ (VOJKOLLARI)
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΟΛΑΡΙ (VOJKOLLARI)
(κύριο όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
2. Με την Φ.14342/2016/0018246/28-01-2020 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 01-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΥΖΑΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΑΡΝΟΠΟΥΚ (πατρώνυμο) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2002 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 417/29-10-2015 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) και την αριθμ. 601/12-10-2016 
βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ), ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΡΝΟΠΟΥΚ (DARNOPUK)
(κύριο όνομα) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ (VOLODYMYR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΡΝΟΠΟΥΚ (DARNOPUK)
(κύριο όνομα) ΖΟΡΙΑΝΑ (ZORYANA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

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