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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.17954/2022/0000192/
17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-12-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΕΛΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU)

(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ (DURBAKU) 

(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18537/2022/0000247/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΤΑΡΑΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛ-
ΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 03-07-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΓΚΙΝΙ (TARAGJINI) (κύριο όνο-

μα) ΒΟΥΛΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΡΑΓΚΙΝΙ (TARAGJINI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18562/2021/0005747/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΓΚΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 08-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΓΚΕΝΤ (ARGJEND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑ (SINA) (κύριο όνομα) ΕΝ-

ΓΚΕΛΛΟΥΣΕ (ENGJELLUSHE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.19043/2021/0006166/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΒΙΑΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 02- 07-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (HOXHALLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΙ (HOXHALLI) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.19262/2021/0007931/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΣΜΑ (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥ-
ΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2010 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, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (CENI) (κύριο όνομα) ΜΠΟΥ-

ΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ (CENI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.19274/2021/0006816/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΕΛΑΝΟ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2011 
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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 26-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΟΑΝΑ (XHOANA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Β’ Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16994/2021/0007926/
12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-09-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΛΙΓΚΟΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕ-
ΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2007 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 10-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΓΚΟΡΙ (LIGORI) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΓΚΟΡΙ (LIGORI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18167/2021/0002475/

12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥ-
ΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-2011 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 24-10-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνο-

μα) ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18171/2021/0007902/

12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΒΙ (επώνυμο) ΜΠΕΜΠΡΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2010 και κα-
τοικεί 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 04-10-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΜΠΡΙ (BEBRI) (κύριο όνομα) 

ΗΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΜΠΡΙ (BEBRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΙΕ (GURIE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18564/2022/0000051/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 17- 06-
2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΚΟΥ (MUCAKU) (κύριο 

όνομα) ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΚΟΥ (MUCAKU) (κύριο 

όνομα) ΤΣΕΛΙΚΕ (CELIKE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18579/2021/0005816/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΕΛ-
ΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2010 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, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 18-04-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΟΝ (ELSON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.19125/2018/0007318/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2011 και κατοι-
κεί 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 28- 05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΙ (HAMATI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΙ (HAMATI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.19124/2018/0007316/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΙΖΕΑΝΑ (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2007 και κατοι-
κεί 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, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 28- 05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΙ (HAMATI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΙ (HAMATI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.18953/2021/0007954/

17-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
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(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΒΕΛΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
03-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΟΛΛΑΡΙ (VELOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΟΛΛΑΡΙ (VELOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Β’ Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.17966/2017/0021005/
05-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝ (επώνυμο) ΤΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΕΝ-
ΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-09-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 20-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΧΟΥ (CEHU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΧΟΥ (CEHU) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10834/2021/0007968/

05-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις
09-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ (ABDULLA) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ (ABDULLA) (κύριο 

όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24441/2021/0007666/

05-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑ-
ΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 17-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18337/2021/0007921/

05-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΛΙΣ (επώνυμο) ΣΚΙΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2011 και κατοι-
κεί 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 26-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΙΡΑ (SHKIRA) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΙΡΑ (SHKIRA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18159/2021/0002394/

29-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3083Τεύχος B’ 331/01.02.2022

(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2005 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, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 06-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ (GJONAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑΪ (GJONAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.18825/2021/0006067/

30-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΓΓΕΛ (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (πατρώνυμο) ΗΡΑ-
ΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2010 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-11-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (XHARDO) (κύριο όνομα) 

ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (XHARDO) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΦΙΚΑ (SOFIKA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.18824/2021/0007849/

30-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΘΩΜΑ (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (πατρώνυμο) ΗΡΑ-
ΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2003 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-11-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (XHARDO) (κύριο όνομα) 

ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΡΝΤΟ (XHARDO) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΦΙΚΑ (SOFIKA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.16734/2021/0007778/

30-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-08-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΚΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (πατρώνυμο) ΒΕΧ-
ΜΠΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-05-2006 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, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-10-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΧΜΠΙ (VEHBI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΡΙ (BEQIRI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΜΕΤΕ (KIMETE).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Β’ Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16430/2022/0000061/
12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-06-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΟΕΛ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (πατρώνυμο) ΜΕ-
ΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 30-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (KODRASI) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΝΤΟΡ (MENDOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (KODRASI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.16428/2022/0000158/

12-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-06-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2010 
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, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (KODRASI) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΝΤΟΡ (MENDOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΣΙ (KODRASI) (κύριο 

όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.17958/2021/0007580/

10-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΙΟΒΑΝΙ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ (επώνυμο) ΣΑΛΕ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΙΟΒΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-02-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-01-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΕ (SALE) (κύριο όνομα) ΤΖΙΟ-

ΒΑΝΙ (GEOVANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΑ (RHEA) (κύριο όνομα) ΠΑ-

ΓΑΑΝ (PAWAAN).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.23899/2021/0007097/

07-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΚΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) ΣΠΕ-

ΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑ (HASA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΕΣΑ (BARESA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.17744/2021/0007665/

10-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΩΤΗΡΗΣ (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (πατρώνυμο) ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-05-2008
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 29- 05-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) (κύριο όνομα) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ (THANASI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.17573/2021/0007106/

10-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-11-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΚ (επώνυμο) ΜΕΛΝΤΟΝΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-06-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΛΝΤΟΝΙΑΝ (MELDONYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΑΓΚΙΑΝ (AVAGYAN) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΓΕΤΣΙΚ (GEGHETSIK).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.16772/2021/0007612/

07-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-08-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΙΚΙΡΕΤΕ (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΤΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 10-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΤΣΑΝΑΪ (ZENELCANAJ) (κύ-

ριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΤΣΑΝΑΪ (ZENELCANAJ) 
(κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.18407/2021/0007953/
05-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΙΟΥΛΙΟ (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-

λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 26-12-2002 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΤΖΗΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΛΛΑΡΙ (HAXHILLARI)

(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Β’ Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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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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