
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

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

 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.19888/2018/0012633/
14-04-2022 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 20-08-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΟΥΚΑΣ (επώνυμο) ΜΑΝΕ (πατρώνυμο) ΧΑΜΑ-
ΡΙΛΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-2010 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 23-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (MANE) (κύριο όνομα) ΧΑ-

ΜΑΡΙΛΝΤ (HAMARILD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (MANE) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.20016/2021/0007809/

14-04-2022 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 10-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΣΙΛΗΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2006 
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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.20325/2021/0007928/

14-04-2022 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 18-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΑΕΡΤ (επώνυμο) ΚΡΥΕΜΑΔΙ (πατρώνυμο) ΤΖΑ-
ΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-04-2009 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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 26-09-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΥΕΜΑΔΙ (KRYEMADHI) (κύριο 

όνομα) ΤΖΑΦΕΡ (XHAFERR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΥΕΜΑΔΙ (KRYEMADHI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.20105/2018/0014743/

14-04-2022 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 20-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
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(όνομα) ΜΑΡΙΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΠΕΣΚΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-08-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 02-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΣΚΟΥ (PESHKU) (κύριο όνομα) 

ΧΕΚΟΥΡΑΝ (HEKURAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΣΚΟΥ (PESHKU) (κύριο όνομα) 

ΕΝΕΪΝΤΑ (ENEIDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.24589/2021/0003118/

14-04-2022 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 28-08-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΚΥΠΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 12-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ 

(AGIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΥΠΙ (QYPI) (κύριο όνομα) ΟΛ-

ΤΙΑΝΑ (OLTJANA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.19601/2018/0010267/

14-04-2022 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 09-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΕ (πατρώνυμο) ΕΛΙΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2010 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 14-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΕ (GOCE) (κύριο όνομα) ΕΛΙΣ 

(ELIS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΕ (GOCE) (κύριο όνομα) 

ΒΟΪΣΑΒΑ (VOJSAVA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.16273/2022/0001703/

14-04-2022 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 30-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙ ΣΑΝΤΑΛ ΑΝ ΤΣΙ (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚ (πα-
τρώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-10-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέχων τίτλος διαμονής ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚ (ZHANG) (κύριο όνομα) 

ΤΣΑΝΓΚΟΙ (CHANGYI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΝΤΑ (LUMANTA) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΤΣΟΥ (MARICHU).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.16272/2022/0001924/

14-04-2022 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 30-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙ ΣΑΝΤΡΕΛ ΑΝ-ΤΣΙΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-07-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-10-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέχων τίτλος διαμονής ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚ (ZHANG) (κύριο όνομα) 

ΤΣΑΝΓΚΟΙ (CHANGYI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΝΤΑ (LUMANTA) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΤΣΟΥ (MARICHU).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της 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.19230/2022/0001383/
12-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
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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 25-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2002 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, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-11-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΚΩΣ-

ΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.19500/2022/0000820/

08-04-2022 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 29-06-2018 
δήλωση – αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΡΕΝΚΛΙ (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05-2010 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 19-10-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΛΛΙ (TOPULLI) (κύριο όνο-

μα) ΙΣΜΕΤ (ISMET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΟΥΛΛΙ (TOPULLI) (κύριο 

όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.19229/2018/0008010/

12-04-2022 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 25-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ-
ΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2002 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, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-11-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΚΩΣ-

ΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΚΕΤΑ (ALKETA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.18982/2022/0001113/
12-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυ-
ρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
24-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΓΕ (επώνυμο) ΑΡΡΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2001
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 19-05-
1999 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΡΑΪ (ARRAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΤΣ (NDOC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΡΑΪ (ARRAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΕ (AGE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.20067/2021/0001190/

12-04-2022 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 14-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2003 
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 04-01-2000 
και η μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΝΤΑ (ANIDA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.19666/2018/0010672/

11-04-2022 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 16-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΙΓΚΝΑΣΙΟ (επώνυμο) ΜΑΝΕΣΙ (πατρώνυμο) 
ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2006 
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, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-11-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΕΣΙ (MANESHI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΕΣΙ (MANESHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.19864/2022/0001717/

11-04-2022 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 13-08-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2011 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 12-05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.19768/2018/0011366/

11-04-2022 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 26-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟ-
ΝΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-04-2011 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 06-03-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΛΕΟ-

ΝΑΡΤ (LEONART).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΓΙΑ (DAJA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.19508/2018/0009802/

11-04-2022 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 29-06-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 02-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (KOSTRENI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΡΕΝΙ (KOSTRENI) (κύριο 

όνομα) ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας
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