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(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.213282/2022/0002530/
20-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το
υπ’ αρ. 2188/16-02-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές - οι από
24-07-2018 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά
του 28/19-06-2018 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 27-11-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΗ Όνομα ΑΪΝΤΑ Όν. πατρός
ΜΠΑΜΠΑΤΣΕ, γεν. 31-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς της υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ
(Albania), ΜΟΥΤΣΗ(MUCI) ΤΕΦΤΑ(TEFTA) ΓΡΗΓΟΡΗΣ(GLIGOR).
Με την υπό στοιχεία Φ.191651/2021/0005246/
29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.122835/5929/19-07-2010
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1163),
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς
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της ΜΟΥΤΣΗ(MUCI) ΤΕΦΤΑ(TEFTA) ΓΡΗΓΟΡΗΣ(GLIGOR),
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1959, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής
απόφασης.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(3)

Τεύχος B’ 2428/18.05.2022

υπ΄αρ. 2167/01-06-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα
οι από 09-09-2016 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών
κατά του 11/2016/31-05-2016 πρακτικού της Επιτροπής
Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από
30-12-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΤΟΓΙΑΝΗ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Όν. πατρός
ΓΚΑΚΗ, γεν. 23-04-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.214892/2022/0002594/
21-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το
υπ’ αρ. 30/03-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται
δεκτή η από 10-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΟΡΙΤΣΙ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΣΑΜΙ,
γεν. 13-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.220989/2022/0002671/
20-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά
την από 11-06-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας
στο ΠΕΡΘΗ, γίνεται δεκτή η από 11-06-2021 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Όνομα ΤΖΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΤΕΡ, γεν. 20-06-1963 στην
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.216104/2022/0002253/
20-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), και
μετά την από 15-03-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από
14-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΜΟΥΣΙ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 20-11-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.3197/2022/0000075/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή
η από 07-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΣΦΑΤΙΓΙΑ Όνομα ΣΚΕΛΚΙΜ Όν. πατρός
ΚΕΡΙΜ, γεν. 26-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.203888/2022/0002563/
21-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.1947/2022/0000216/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
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Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197),
γίνεται δεκτό το από 16-02-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΣΚΑ (όνομα) ΒΕΣΝΑ (πατρώνυμο)
ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στη ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την
23-03-1973, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης του εδάφιου γ΄ του άρθρου 1
του ν.δ. 3370/1955.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

23771
(11)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.4887/2020/0001148/
05-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 03-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΟΠΚΟΒΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 03-11-1988 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

Ι

(9)
(12)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.1951/2022/0000200/
28-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197),
γίνεται δεκτό το από 17-02-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΥΡΕΤΟΣΚΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στη ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την
11-06-1968, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης του εδάφιου γ΄ του άρθρου 1
του ν.δ. 3370/1955.

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.5146/2019/0003005/
19-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 05-08-2019
αίτημα του (επώνυμο) ΧΗΡΑΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 17-04-1962,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του εδάφιου α΄ του άρθρου 1 του
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.5213/2021/0001057/
15-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν.
3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-12-2021 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Όνομα ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Όν. πατρός
ΠΑΥΛΟΣ, γεν. 09-07-1955 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
Με την υπό στοιχεία Φ.9159/2022/0000263/
06-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται δεκτή η από 09-02-2022 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΝΤΕΤΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 30-10-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ
(ERION).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα)
ΕΛΒΑΝΑ (ELVANA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.7351/2018/0001538/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 22-02-2018
αίτημα της (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΟΒΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
την 30-06-1955, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του εδάφιου β΄ του άρθρου
14 του α.ν. 1856.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(15)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.40523/2022/0000590/
27-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 15-03-2022 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΪΣΗ (KAJSHI)
ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπό στοιχεία A495807, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
στις 19-04-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.40498/2022/0000280/
27-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
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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 11-02-2022
δήλωση - αίτηση της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (επώνυμο) ΜΙΚΛΙ (πατρώνυμο) -, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2010 και κατοικεί
στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 13-06-2003 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΚΛΙ (MIKLI) (κύριο όνομα)
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40499/2022/0000281/
27-04-2022 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 11-02-2022
δήλωση - αίτηση της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΒΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΙΚΛΙ (πατρώνυμο) -, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2015 και κατοικεί
στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 13-06-2003 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΚΛΙ (MIKLI) (κύριο όνομα)
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.40526/2022/0000477/
27-04-2022 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 16-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤ (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (πατρώνυμο)
ΚΡΙΣΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 13-04-2009 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΑΝ (KRISTJAN).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.40531/2022/0000515/
27-04-2022 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 24-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 21-06-2014
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 02-07-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (ISUFAJ) (κύριο όνομα)
ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40535/2022/0000622/
27-04-2022 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 06-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΒΛΑΣΙΪΤΣΟΥΚ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 29-09-2008
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 06-12-2002 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) ΑΝΕΥ (-).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΛΑΣΙΪΤΣΟΥΚ (VLASIYCHUK)
(κύριο όνομα) ΙΝΝΑ (INNA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(18)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.24236/2022/0000262/
27-04-2022 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 09-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΓΚΙΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-09-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, 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 08.07.2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU)
(κύριο όνομα) ΓΚΙΕΚΕ (GJEKE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΟΥΛΛΑΚΟΥ (KUMBULLAKU)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.24244/2022/0000353/
27-04-2022 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 28-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο)
ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-2014
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 25-04-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ (SOLLAKU) (κύριο
όνομα) ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΛΛΑΚΟΥ (SOLLAKU) (κύριο
όνομα) ΦΑΝΤΙΟΛΑ (FADIOLA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24241/2022/0000276/
27-04-2022 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 16-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΦΤΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-07-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
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ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο
πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 21.09.2002
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΦΤΑΡΑΪ (MYFTARAJ) (κύριο
όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΦΤΑΡΑΪ (MYFTARAJ) (κύριο
όνομα) ΓΚΟΥΡΙΓΕ (GURIJE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.24240/2022/0000271/
27-04-2022 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 14-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΕΞΙ (επώνυμο) ΜΕΣΙΤΙ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-11-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 07-10-2002 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΤΙ (MESITI) (κύριο όνομα)
ΠΑΪΤΙΜ (PAJTIM).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΤΙ (MESITI) (κύριο όνομα)
ΣΟΒΕΛΙΟΝΑ (SOVELIONA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.24235/2022/0000261/
27-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-032022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2015
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 30-04-2004 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΟΥ (AVDIU) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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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.

*02024281805220008*

