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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΤΖΕΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ (XHEKA 

DANIELA).

Με την υπό στοιχεία Φ.91064/2021/0003772/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.91064/2014/0018418/ 
24-11-2014 (Β’ 3446) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί κτήσης της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογενούς XHEKA (ΤΖΕΚΑ) 
DANIELA (ΝΤΑΝΙΕΛΑ) του JANI (ΓΙΑΝΝΗ), που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1987 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.116697/2022/0000875/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 11-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΙΛΟΣ (ZILO) ΚΟΣΜΑΣ (KOZMA) 
ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A337135, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1949 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.85774/2022/0001216/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 12-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΚΟΜΕΤΑ (LIKOMETA) ΟΡΝΕΛΑ 
(ORNELA) ον. πατρός ΑΡΙΑΝ (ARJAN), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A366331, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-1993 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.121690/2022/0001173/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 14-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΚΕΥΗΣ (SHQEVI) ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
(LEFTER) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A542365, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-05-1979 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.121746/2022/0000575/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 31-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΣΧΟΣ (PASKO) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) 
ον. πατρός ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (AGAMEMNO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A481550, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-1985 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.117751/2021/0007606/
09-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49), 
γίνεται δεκτή η από 20-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΑΦΛΑ (DAFLLA) ΒΙΤΟΡΙ (VITORI) 
ον. πατρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A322108, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1963 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.118124/2020/0006790/
23-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 06-02-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΓΙΟΒΑ-
ΝΙΔΗΣ ΒΕΛΑΣΚΕΖ (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΚΟΛΟΜΒΙΑ την 30-11-1984,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.121937/2020/0007902/
23-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 10-09-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΕ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.121938/2020/0007903/
17-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 08-09-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(πατρώνυμο) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 19-07-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.121941/2020/0008585/
23-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 25-09-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΙ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2019, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.122635/2021/0002432/
17-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό 
το από 31-10-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΧΑΡΙΔΑ (όνομα) 
ΕΥΑ-ΔΑΝΑΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 30-05-1996, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.106563/2016/0028443/
17-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό 
το από 16-09-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΑΒΝΟΝ ΚΡΑΙΖΕΛ 
(όνομα) ΣΙΡΛΕΪ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΝΤΑ, που γεννήθηκε στο 
ΙΣΡΑΗΛ την 03-12-1971, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.106567/2016/0028450/
17-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό 
το από 16-09-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΑΒΝΟΝ (όνομα) 
ΑΧΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΝΤΑ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
15-04-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.106568/2016/0028452/
17-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό 
το από 16-09-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΑΒΝΟΝ (όνομα) 
ΝΙΡ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΝΤΑ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
16-05-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10263/2022/0000371/
14-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 25-02-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
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ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-07-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 18-10-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΤΕ 

(MARTE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10264/2022/0000372/

14-03-2022 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 25-02-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΗΣ (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥ-
ΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2015
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 03-03-2005 και κατέχει άδεια διαμονής επί μα-
κρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (SHARKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ (SHARKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.10266/2022/0000374/

14-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 25-02-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-03-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 18-10-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΤΕ 

(MARTE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.10283/2022/0000540/

14-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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), γί-
νεται δεκτή η από 14-03-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 

(πατρώνυμο) ΜΙΡΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-02-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 03-12-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΑΝΤΙ (MIRANDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10282/2022/0000531/
21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 11-03-2022 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ (επώνυμο) ΧΥΡΑ 
(πατρώνυμο) ΡΑΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-02-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/632 / 01-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10194/2022/0000558/
21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 13-01-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑ-
ΖΑΪ (όνομα) ΚΛΑΒΙΟ (πατρώνυμο) ΚΛΕΑΝΘ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟ-
ΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/9097 / 23-02-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10200/2022/0000219/
21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 18-01-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
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αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ (όνομα) 
ΤΖΟΝΑΤΑΝ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.3/8537/ 20-12-2021 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.10262/2022/0000376/
21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23-02-2022 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΕΦΑ (όνομα) 
ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ (πατρώνυμο) ΔΙΜΙΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.3/501/ 27-01-2022 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-

θρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.10207/2022/0000567/
21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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), γί-
νεται δεκτή η από 19-01-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΒΙΑ (επώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-04-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 09-07-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΒΕΝΑ (ROVENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10224/2022/0000557/

21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-02-2022 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΜΙ (επώνυμο) ΓΚΙΕΒΟΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΥΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΩ, 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 09-05-2005 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΒΟΡΙ (GJEVORI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟΥΣ (MARJUS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.10285/2022/0000551/

21-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 15-03-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ 
(πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-
02-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 12-05-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) ΥΛΛΙ 

(YLLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.10289/2022/0000601/

21-03-2022 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 18-03-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΣΙΑΝΤΑ (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2014
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, 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 22-10-2005 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαε-
τούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (HYSAJ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΟΥΣΑΪ (HYSAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Αιγαίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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