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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14570/2016/0019940/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα

Αρ. Φύλλου 1091

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 23-10-2012 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο)
ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2010 και κατοικεί στον 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 αρίθμ.
392/06-10-2016 βεβαίωση (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ (SULANJAKU)
(κύριο όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΝΙΑΚΟΥ (SULANJAKU) (κύριο όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGJELINA).
2. Με την Φ.14562/2016/0019859/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛ
(επώνυμο) ΑΡΜΠΑΪΜΗ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2010 και κατοικεί στον
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 αρίθμ. 226/11-11-2016 βεβαίωση (8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 22-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΜΠΑΪΜΗ (ARBAJMI) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΜΠΑΪΜΗ (ARBAJMI) (κύριο
όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1091/31.03.2020

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

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

1. Με την Φ.14556/2016/0019812/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
(επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2009 και κατοικεί στον 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
116/22-09-2016 βεβαίωση (101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
2. Με την Φ.14554/2016/0019809/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ
(επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-05-2002 και κατοικεί στον 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
αρίθμ. 70/21-09-2016 βεβαίωση (106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αρίθμ. 603/27-09-2016
βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ), η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

1. Με την Φ.14551/2016/0019788/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ (πατρώνυμο)
ΟΡΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2010
και κατοικεί στον 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 σχολείο, όπως
προκύπτει από την αριθμ. 87/28-09-2016 βεβαίωση
(3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ), ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ (LUMAJ) (κύριο όνομα)
ΟΡΜΙΡ (ORMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ (LUMAJ) (κύριο όνομα)
ΝΑΪΛΕ (NAILE).
2. Με την Φ.14549/2016/0019786/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ (πατρώνυμο) ΟΡΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2006 και κατοικεί στον 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
σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ. 94/03-10-2016
βεβαίωση (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-08-2001 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ (LUMAJ) (κύριο όνομα)
ΟΡΜΙΡ (ORMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ (LUMAJ) (κύριο όνομα)
ΝΑΪΛΕ (NAILE).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14547/2016/0019763/17-02-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
18-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΠΛΑΚΑΛΛΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-09-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ,
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 αρίθμ. 171/31-10-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-08-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑΛΛΙΟΥ (PLAKALLIU) (κύριο όνομα) ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑΛΛΙΟΥ (PLAKALLIU) (κύριο
όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
2. Με την Φ.14553/2016/0019803/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ
(επώνυμο) ΦΕΖΟΥΛΛΑΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2005 και κατοικεί
στον 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 αρίθμ. 231/03-11-2016 βεβαίωση (37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-09-2003 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΖΟΥΛΛΑΟΥ (FEZULLAU) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΖΟΥΛΛΑΟΥ (FEZULLAU) (κύριο
όνομα) ΝΤΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΥΣ (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 17-07-2003 και κατοικεί στον 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 αρίθμ. 489/14-11-2016 βεβαίωση (31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την
αρίθμ. 831/14-11-2016 βεβαίωση σπουδών (11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 23-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΑΪ (PRENDAJ) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΑΪ (PRENDAJ) (κύριο όνομα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΕ (MANUSHAQE).
2. Με την Φ.13953/2020/0001572/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 16-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΓΙΟΥΠΗ (πατρώνυμο) ΑΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 15-05-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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. 114/07-09-2016
βεβαίωση (105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
και την αρίθμ. 547/15-09-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ) και την αρίθμ. 55/11-02-2020
βεβαίωση σπουδών (10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
25-03-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΗ (JUPI) (κύριο όνομα) ΑΡΗ
(ARI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΗ (JUPI) (κύριο όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

Ι

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

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

1. Με την Φ.14538/2016/0019726/17-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου

1. Με την Φ.14596/2016/0020157/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 24-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΜΑΛΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2006 και κατοικεί στον
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
αρίθμ. 238/05-09-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-07-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΝΤΙ (MALINDI) (κύριο όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΝΤΙ (MALINDI) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την Φ.14567/2016/0019928/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 22-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ
(επώνυμο) ΤΖΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2008 και κατοικεί στον
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 σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ.
279/21-11-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 05-06-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΓΙΑ (XHAJA) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΓΙΑ (XHAJA) (κύριο όνομα)
ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
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.14574/2016/0019969/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)

Τεύχος B’ 1091/31.03.2020

σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 22-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2004 και κατοικεί
στον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 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 αρίθμ. 113β/27-06-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΙ (XHAFERRI) (κύριο
όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡΙ (XHAFERRI) (κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ.14413/2016/0018641/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 07-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΟ (επώνυμο)
ΜΙΡΑΚΑ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2008 και κατοικεί στον 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 αρίθμ.
600/31-10-2016 βεβαίωση (66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 10-10-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (MIRAKA) (κύριο όνομα)
ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (MIRAKA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14578/2016/0019993/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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αποδεκτή η από 22-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(επώνυμο) ΜΑΤΑ (πατρώνυμο) ΜΥΛΑΖΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2004 και κατοικεί στον 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 αρίθμ.
210/13-09-2016 βεβαίωση (69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την αρίθμ. 919/18-11-2016 βεβαίωση (4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ), ο πατέρας του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 15-01-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΑ (MATA) (κύριο όνομα) ΜΥΛΑΖΙΜ (MYLAZIM).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΑΤΑ (MATA) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ.14468/2016/0019086/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 11-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο)
ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11-11-2006 και κατοικεί στο Δήμον ΘΕΡΜΗΣ, 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 αρίθμ. 232/01-11-2016
βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (NDOCI) (κύριο όνομα)
ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ (FJORALBA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14630/2016/0020368/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2016 δήλωση - αίτηση των
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γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
(επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2001 και κατοικεί στον 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 σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ.
241/28-09-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) και την αρίθμ. 659/28-09-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) και την
αρίθμ. 1707/28-09-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (MONE) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (MONE) (κύριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
2. Με την Φ.14628/2016/0020362/18-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 28-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-1999 και κατοικεί στον 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 σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ.
241α/28-09-2016 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) και την αρίθμ. 660/28-09-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) και την
αρίθμ. 1706/28-09-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (MONE) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (MONE) (κύριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14647/2016/0020437/25-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

11358

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 29-11-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΚΑΛΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2006 και κατοικεί στον
Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από
την αρίθμ. 132/24-11-2016 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 10-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΣΙ (KALASHI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΣΙ (KALASHI) (κύριο όνομα)
ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA).
2. Με την Φ.14648/2016/0020438/25-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΕΣΤΟ
(επώνυμο) ΚΑΛΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2008 και κατοικεί στον
Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,όπως προκύπτει από
την αρίθμ. 131/24-11-2016 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΣΙ (KALASHI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΣΙ (KALASHI) (κύριο όνομα)
ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA).
3. Με την Φ.14314/2016/0018099/24-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 27-10-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΕΓΚΟ
(επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-08-2003 και κατοικεί στον
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 σχολείο, προκύπτει από την αρίθμ. 251/
06-10-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ) και την αρίθμ. 622/07-10-2016 βεβαίωση
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σπουδών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
και την αρίθμ. 58/31-01-2020 βεβαίωση σπουδών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-08-2000 και η μητέρα
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI) (κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΕΝΛΛΑΡΙ (HYSENLLARI) (κύριο όνομα) ΖΑΡΙΚΑ (ZARIKA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.14127/2016/0017089/24-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-2002 και κατοικεί στον 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
σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 164/16-06-2016
βεβαίωση (10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και
την αριθμ. 165/16-06-2016 βεβαίωση σπουδών (10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και την αριθμ. 175/1606-2016 βεβαίωση σπουδών (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) και την αρίθμ. βεβαίωση σπουδών (2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ) και την αρίθμ. 465/22-06-2016
βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-08-2001 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (CENI) (κύριο όνομα) ΣΕΦΚΕΤ (SHEFQET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (CENI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).
2. Με την Φ.14132/2016/0017099/24-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΕΤ, που γεννήθηκε
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2007 και κατοικεί στον 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
σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ. 176/16-06-2016
βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) και
την αρίθμ. 231/05-10-2016 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (CENI) (κύριο όνομα) ΣΕΦΚΕΤ (SHEFQET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (CENI) (κύριο όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αρίθμ.
305/20-11-2015 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΒΑΤΩΝ) και την αρίθμ. 558/19-11-2015 βεβαίωση
σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ), ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-08-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΧΟΤΖΑ (METΗOXHA) (κύριο
όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΧΟΤΖΑ (METΗOXHA) (κύριο
όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (FOTINI).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι
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Ι

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.12864/2020/0001842/24-02-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 17-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΝΤΕΜ
(πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 αρίθμ. 17/15-02-2016 βεβαίωση (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ), η μητέρα της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-09-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜ (ADEM) (κύριο όνομα)
ΕΡΙΟΝ (ERION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜ (ADEM) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
2. Με την Φ.11725/2018/0019701/20-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 09-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(επώνυμο) ΜΕΤΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2002 και κατοικεί στον
Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,

Με την Φ.1849/2020/0000108/19-02-2020 απόφαση
του Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄
50), γίνεται δεκτό το από 04-02-2020 αίτημα της μητέρας
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(όνομα) ΚΟΣΜΑΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2011, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.1850/2020/0000109/19-02-2020
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
04-02-2020 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-06-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1091/31.03.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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