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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
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.1193/2022/0003761/
11-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-

Αρ. Φύλλου 2517

ρικών, 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
04-05-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΠΑΝΟ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-04-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 18-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΟ (PANO) (κύριο όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΟ (PANO) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1992/2022/0003050/
11-05-2022 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 22-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΛΟΥΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ (πατρώνυμο)
ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2008
και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 03-08-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ (BENGASI) (κύριο όνομα) ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ (BENGASI) (κύριο
όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2702/2022/0006639/
11-05-2022 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 06-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΣΕΛ-ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΒΙΣΙΚΟ (πατρώνυμο) ΡΕΫΝΑΛΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2003
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 27-08-2002 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΙΣΙΚΟ (VISICO) (κύριο όνομα)
ΡΕΫΝΑΛΝΤΟ (REYNALDO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΝΤΙΑ (GADIA) (κύριο όνομα)
ΕΛΣΑ (ELSA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2711/2022/0007890/
11-05-2022 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 08-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΧΑΛΙΤ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 26-03-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα)
ΝΟΥΡΙΓΕ (NURIJE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3159/2022/0008173/
11-05-2022 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 10-01-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΤΖΑΜΑΪ (πατρώνυμο)
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 26-06-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΑΪ (XHAMAJ) (κύριο όνομα)
ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΜΑΪ (XHAMAJ) (κύριο όνομα) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ (BURBUQE).
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6. Με την υπό στοιχεία Φ.3710/2022/0006537/
15-04-2022 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 18-04-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΒΛΑΔΙΣΛΑΒ (επώνυμο) ΜΠΥΚΟΒ (πατρώνυμο)
ΡΟΥΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2010
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 21-12-2005 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΥΚΟΒ (BYKOV) (κύριο όνομα)
ΡΟΥΣΛΑΝ (RUSLAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΙΝΚΟΒΑ (STINKOVA) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ (LYUDMYLA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.6908/2022/0003741/
11-05-2022 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 14-11-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-11-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ,
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
02-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΒΕΡΑ (VERA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
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.949/2022/0004447/
11-05-2022 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
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-02-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡΙ (πατρώνυμο)
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2010
και κατοικεί στον Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 12-02-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡΙ (KAMBERI) (κύριο όνομα)
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡΙ (KAMBERI) (κύριο όνομα) ΑΝΙΝΤΑ (ANIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1155/2022/0008458/
11-05-2022 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 20-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο) ΒΕΝΕΤΙ (πατρώνυμο)
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2009
και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 28-03-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΝΕΤΙ (VENETI) (κύριο όνομα)
ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΝΕΤΙ (VENETI) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1156/2021/0004558/
11-05-2022 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 20-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΒΕΝΕΤΙ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 28-03-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΝΕΤΙ (VENETI) (κύριο όνομα)
ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΝΕΤΙ (VENETI) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA),

24823

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2442/2021/0012841/
11-05-2022 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 14-06-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο)
ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2001
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 20-07-2001 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΑΪ (DALANAJ) (κύριο όνομα) ΛΑΒΝΤΟΣ (LAVDOSH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΛΑΝΑΪ (DALANAJ) (κύριο
όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2788/2022/0007626/
11-05-2022 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 07-12-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΧΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 07-10-2002 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.2789/2022/0007625/
11-05-2022 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 07-12-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΣΤΕΡ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.2880/2021/0006099/
11-05-2022 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 29-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΧΟΥΣΑ (πατρώνυμο)
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 05-02-2004 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΑ (HUSHA) (κύριο όνομα)
ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΑ (HUSHA) (κύριο όνομα)
ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(3)
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.959/2022/0004870/
11-05-2022 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 07-02-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο)
ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2004
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 11-09-2001 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΚΛΕΜΕΝΤ (KLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα)
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.1052/2022/0004255/
11-05-2022 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 07-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟΣ (επώνυμο) ΜΕΣΙΝΙ (πατρώνυμο)
ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2010
και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 29-08-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΝΙ (MESHINI) (κύριο όνομα)
ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΝΙ (MESHINI) (κύριο όνομα)
ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.1086/2022/0007087/
11-05-2022 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 07-06-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΣΟΧΑΛΠΡΙΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο)
ΝΙΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2003
και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 30-06-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΝΙΡΜΑΛ (NIRMAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΛΝΤΙΠ (KULDEEP).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2747/2022/0005251/
11-05-2022 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 08-11-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΟ (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο)
ΜΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2008
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-01-2004 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ (TAHIRLLARI) (κύριο
όνομα) ΜΑΛΤΙΝ (MALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ (TAHIRLLARI) (κύριο
όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.4558/2022/0006642/
11-05-2022 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 24-10-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΒΟΡΟΤΙΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΟΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 04-08-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
26-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΡΟΤΙΛΙΝ (VOROTILIN) (κύριο
όνομα) ΟΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΡΟΤΙΛΙΝΑ (VOROTILINA) (κύριο όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIYA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.4964/2022/0003048/
11-05-2022 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 19-07-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΓΚΕΡΤΙ (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΛΤΕΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 19-06-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (LAZAJ) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΤΕΡ (VALTER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (LAZAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.5211/2022/0007537/
11-05-2022 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 16-01-2018
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
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16-04-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ,
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 17-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) (κύριο όνομα)
ΛΟΡΕΝΑ (LORENA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.31339/2022/0001899/
10-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217),
γίνεται δεκτό το από 09-11-2021 αίτημα του (επώνυμο)
ΖΩΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΖΩΗΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-1960, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και η εγγραφή του στον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2813/2022/0000329/ΑΚ/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 25-05-2021 αίτημα του
γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΣΩΠΑ ΝΟΒΑΙΣ (όνομα)
ΜΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛΟ, που γεννήθηκε στην
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 27-08-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της
στο Δημοτολόγιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2814/2022/0000328/ΑΚ/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 29-04-2021 αίτημα του
γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΣΩΠΑ ΝΟΒΑΙΣ (όνομα)
ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛΟ, που γεννήθηκε στην
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 18-05-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της
στο Δημοτολόγιο του Δ. Δυτικής Λέσβου.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(7)
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.4858/2022/0000237/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-06-2021 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΠΑΧΟ (όνομα) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-05-2003 και κατοικεί
στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7254/23-06-2021
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4906/2022/0000362/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-09-2021 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ
(όνομα) ΑΛΕΞΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2003 και κατοικεί στον Δήμο
ΒΟΛΟΥ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
7808/31-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.

Τεύχος B’ 2517/20.05.2022

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4933/2022/0000507/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 19-10-2021 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΜΑΛΙΚΛΛΑΡΙ (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (πατρώνυμο)
ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2003
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 13401/04-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4985/2022/0000069/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-01-2022 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΖΙΝΤΡΟ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2001 και κατοικεί
στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 14921/20-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.4986/2022/0000066/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-01-2022 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-1999 και κατοικεί
στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 12518/09-12-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.832/2022/0000541/
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) και μετά το
υπ’ αρ. 3/13-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 19-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΪΝΤΑΡΗ Όνομα ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός ΡΕΤΖΕΠ,
γεν. 02-11-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1747/2020/0001810/
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) και μετά το
υπ’ αρ. 10/26-11-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 11-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΪΛΕΑΝΟΥ Όνομα ΣΤΕΛΟΥΤΣΑ Όν. πατρός
ΙΟΝ, γεν. 08-10-1970 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(9)
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.5011/2022/0000344/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 16-02-2022
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑΝΙ (όνομα) ΑΝΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1650/14-02-2022 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5018/2022/0000381/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
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Ιθαγένειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 22-02-2022
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗ
(πατρώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 01-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15754/21-01-2022
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5030/2022/0000500/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 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 15-03-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΙΤΟΥ (όνομα)
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΤΑΛΙΝ (πατρώνυμο) ΣΟΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 06-03-2001 και κατοικεί
στον Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 536/24-01-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5036/2022/0000497/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 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 22-03-2022
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΦΕΤΑΧΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (πατρώνυμο)
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1999
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.53.1/1366/24-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5039/2022/0000513/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-03-2022 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
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ΣΙΜΠΛΑΚΟΥ (όνομα) ΜΑΡΙΣΟΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2003 και
κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2809/
15-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5041/2022/0000601/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 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
26-04-2021 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο)
ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-1999
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
3013/22-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(10)
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.2479/2022/0000270/
12-05-2022 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 05-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΡΓΚΕΣΤ (επώνυμο) ΒΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 31-03-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΝΙ (VANI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤ
(GENC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΝΙ (VANI) (κύριο όνομα)
ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).

Τεύχος B’ 2517/20.05.2022

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2480/2022/0000313/
12-05-2022 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 ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από
15-04-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29-12-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΗΣ, 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
11-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα)
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(11)
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.2596/2021/0001123/
26-04-2022 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 13-12-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΕΓΚΖΟΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2014
και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 13-09-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνομα) ΛΑΒΝΤΙΓΕ (LAVDIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2597/2021/0001124/
26-04-2022 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
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13-12-2021
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΓΙΕΧΟΝ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2008
και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 13-09-2001 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνομα) ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU) (κύριο όνομα) ΛΑΒΝΤΙΓΕ (LAVDIJE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2639/2022/0000241/
26-04-2022 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 22-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΝ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-07-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο
όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο
όνομα) ΟΣΚΕΟΛΑ (OSKEOLA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2640/2022/0000242/
26-04-2022 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 22-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
29-04-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο
όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) (κύριο
όνομα) ΟΣΚΕΟΛΑ (OSKEOLA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2642/2022/0000253/
26-04-2022 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) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-02-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 28-05-2001 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA) (κύριο όνομα)
ΦΡΑΝΓΚΕ (FRANGE).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.2645/2022/0000306/
26-04-2022 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 05-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2015
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 09-05-2000 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΜΙΡ (ADMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα)
ΙΡΕΝΑ (IRENA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.2647/2022/0000316/
26-04-2022 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 07-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (επώνυμο) ΜΕΔΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 20-12-2003 και κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΔΑ (MEDHA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΤ (DOD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΔΑ (MEDHA) (κύριο όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (KRISTJANA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.2648/2022/0000317/
26-04-2022 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 07-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΝΟΕΛ (επώνυμο) ΜΕΔΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 20-12-2003 και κατέχει άδεια
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΔΑ (MEDHA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΤ (DOD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΔΑ (MEDHA) (κύριο όνομα)
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (KRISTJANA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.2649/2022/0000320/
26-04-2022 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 08-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΚΕΛΕΜΕΝΙ (πατρώνυμο)
ΚΟΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2010
και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση
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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 11-02-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΛΕΜΕΝΙ (QELEMENI) (κύριο όνομα) ΚΟΤΣΟ (KOCO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΛΕΜΕΝΙ (QELEMENI) (κύριο
όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.2655/2022/0000352/
26-04-2022 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 14-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΒΑΤΑΝ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΛΑΚΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-07-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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
02-06-2005 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΛΑΚΒΙΝΤΕΡ (LAKHWINDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΤΖΑΤΙΝΤΕΡ (JATINDER).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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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.

*02025172005220012*

