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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.213197/2022/0003505/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),  
και μετά την από 06-06-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται δεκτή η από 04-06- 2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΟΒΑΝΤΙΑ Όνομα ΟΣΝΑΤ Όν. 
πατρός ΧΑΙΜ, γεν. 01-12-1972 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.206950/2022/0003282/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ’ αρ. 2189/24-02-2022 πρακτικό Συνεδρίας 
του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές 
οι από 18-04-2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του υπ’ αρ. 3/20-01-2017 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 10-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΓΚΕΛΑ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠ, 
γεν. 10-03-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1929/2022/0008199/
17-05-2022 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-10-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΕΡΜΙΡ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
19- 09-2000 και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΑΣ (LULASH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΦΙΛΕ (GOFILE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3185/2022/0008642/

17-05-2022 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 στοι-
χεία (όνομα) ΕΚΑΜΖΙΤ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) 
ΜΑΝΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2011 
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 29-10-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΤΖΙΤ (MANJIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΜΙ (DHAMI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΜΙΝΤΕΡ ΚΑΟΥΡ (SUKHMINDER KAUR).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3504/2021/0000447/
04-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως έχουν 
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α΄248), 
γίνεται δεκτή η από 10-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΖΙΝΙ Όνομα ΟΛΣΙ Όν. πατρός ΤΟΜΟΡ, γεν. 
11-12-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3555/2021/0000448/
04-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-

κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 16-08-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΪΤΕΛΛΑΡΙ Όνομα ΜΠΛΕΓΚΙΝΑ Όν. πατρός 
ΧΕΤΕΜ, γεν. 24-01-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.19661/2018/0010589/
10-05-2022 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 13-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΑ (επώνυμο) ΣΑΝΤΕ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 08-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΕ (SADE) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΕ (SADE) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.19192/2018/0007771/

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 22-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΣΕΡΑΪΝΑ (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΜΠΛΟΝΤΙΝΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-02-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-04-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
(Τίτλος διαμονής σε διαδικασία ανανέωσης - αρ. Ηλε-
κτρονικής αίτησης ανανέωσης: 214917, υποβληθείσα 
την 01/04/2022).
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΟΝΤΙΝΕΡ (BLODINER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (SALLA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18210/2022/0002547/

04-05-2022 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 06-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΜΑΛΟ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2005 
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 30-12-2002 και κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέχων 
τίτλος διαμονής: ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18208/2022/0001534/

04-05-2022 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 06-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης (και ήδη ενή-
λικης) με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΑΛΟ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου, φοίτησε συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο και εξακολουθεί να φοιτά 
σε Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο πα-
τέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
(Τρέχων τίτλος διαμονής: ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟ (MALO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.19742/2018/0011224/

16-05-2022 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 24-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) 

ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.19740/2018/0011209/

16-05-2022 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 24-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.19097/2022/0001615/

05-05-2022 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 10-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) 
ΠΙΕΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-03-2003 και κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέχων 
τίτλος διαμονής σε παράταση ισχύος και σε διαδικασία 
ανανέωσης - αρ. Ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης: 
164643, υποβληθείσα την 28/01/2022).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΠΙΕΡΙΝ (PJERIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΝΑ (SANTINA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.19854/2022/0000598/

06-05-2022 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 10-08-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.19098/2022/0001614/

05-05-2022 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 10-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) 
ΠΙΕΡΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-03-2003 και κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέχων 
τίτλος διαμονής σε παράταση ισχύος και σε διαδικασία 
ανανέωσης - αρ. Ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης: 
164643, υποβληθείσα την 28/01/2022).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΠΙΕΡΙΝ (PJERIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΝΑ (SANTINA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.20013/2018/0013972/
10-05-2022 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 10-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΙΧΑΝΑ (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΛΑΟΥΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 10-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑΝΙ (MYRTEZANI) (κύριο 

όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤ (LAURET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑΝΙ (MYRTEZANI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.20101/2018/0014724/

16-05-2022 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 20-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2011 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα 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) ΤΟΤΣΚΑ (TOCKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΣΙ (OLSI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (TOCKA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABIOLA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.20079/2018/0014517/

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 18-09-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΛΟΥΕΝΑ (επώνυμο) ΣΑΤΡΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2010 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 23-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΡΙ (SHATRI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΝ (FLORIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΤΡΙ (SHATRI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΝΙΜΕ (GANIME).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24933Τεύχος B’ 2533/20.05.2022

4. Με την υπό στοιχεία Φ.20036/2018/0014265/
10-05-2022 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 13-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΧΙΝΤΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
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 06-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI) (κύριο όνομα) 

ΧΙΝΤΑΓΙΕΤ (HIDAJET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙ (CERRI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.20030/2018/0014165/

10-05-2022 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 11-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΕΣΟ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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- 07-2003 και κατέ-
χει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέχων 
τίτλος διαμονής: ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΣΟ (TESHO) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΛΕΥΤΕΡΗ (LEFTERI).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.20026/2018/0014158/

16-05-2022 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 11-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-07-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 

τις 30-05-2008 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΝΤΑΝΙ (MERDANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΤΙ (BLENDI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΗ (GJELI) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.20246/2020/0008307/

16-05-2022 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 09-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΙΚΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΜΟΥΡΙΓΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-07-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 01-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΟΥΡΙΓΙΑ (KUMURIJA) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΚΙΜ (BEKIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΟΥΡΙΓΙΑ (KUMURIJA) (κύ-

ριο όνομα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.20058/2018/0014384/

10-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΗ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-12-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
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 22-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΗ (VRANISHTI) (κύριο όνο-

μα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΗ (VRANISHTI) (κύριο 

όνομα) ΟΛΓΚΕΡΤΑ (OLGERTA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.20056/2018/0014381/

10-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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) ΚΥΡΙΑΚΟ (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΗ (πατρώνυμο) 
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ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
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 22-03-
2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΗ (VRANISHTI) (κύριο όνο-

μα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΗ (VRANISHTI) (κύριο 

όνομα) ΟΛΓΚΕΡΤΑ (OLGERTA).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.20156/2018/0015151/

16-05-2022 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 27-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΠΕΛΛΤΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΕΛΒΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2012 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 11-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΛΛΤΣΚΑ (PELLCKA) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΒΙΝ (ELVIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΛΛΤΣΚΑ (PELLCKA) (κύριο 

όνομα) ΕΒΙΣΑ (EVISA).
11. Με την υπό στοιχεία Φ.20181/2018/0015322/

13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 02-10-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΟΥΠΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2012 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 23-07-2001 και κατέχει δελτίο μόνιμης δια-
μονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΥΠΑ (PUPA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ (KHACHIKYAN) (κύριο 

όνομα) ΣΙΟΥΖΑΝΝΑ (SYUZANNA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3466/2022/0000394/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου 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 04-02-2022αί-
τημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΡ (όνομα) 
ΟΜΡΙ (πατρώνυμο) ΖΙΒ ΖΕΛΙΓΚ ΑΒΡΑΑΜ, που γεννήθηκε 
στο ΙΣΡΑΗΛ στις 31-05-2010, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3468/2022/0000395/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου 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 04-02-2022 
αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΡ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΑΤΑΝ (πατρώνυμο) ΖΙΒ ΖΕΛΙΓΚ ΑΒΡΑΑΜ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ στις 20-03-2012, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3467/2022/0000396/
12-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Υπουρ-
γείου 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 04-02-2022, 
αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΚΑΤΣΙΡ (όνο-
μα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΖΙΒ ΖΕΛΙΓΚ ΑΒΡΑΑΜ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ στις 31-05-2010, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τo 

άρθρo 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9245/2020/0000864/
06-04-2022 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 26-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΟΕΛ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2012 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 16-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΡΓΚ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΖΕΛΑ (ANGJELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τo 

άρθρo 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9326/2021/0000684/
29-04-2022 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 08-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΝΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 23-11-1999 και 
κατέχει ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΝΟΥΣΙ (NANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΝΟΥΣΙ (NANUSHI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΛΕΤΑ (ERLETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9329/2021/0000697/

29-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
18-10-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΝΟΑ (επώνυμο) ΣΙΝΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-07-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-06-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΟ (SINO) (κύριο όνομα) ΑΣΤΡΙΤ 

(ASTRIT).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΟ (SINO) (κύριο όνομα) 
ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9330/2021/0000719/
29-04-2022 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 25-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2015 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 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 13-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙ 

(GENTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΑ (CINA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8883/2021/0001116/
15-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
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 
19-10-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΥΡΕΤΣΟΣ (όνο-
μα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 
27-02-2001, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8884/2021/0001115/
15-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
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 
19-10-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΥΡΕΤΣΟΣ (όνομα) 
ΝΙΚΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεν-
νήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 15-02-2000, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8885/2021/0001114/
15-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
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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 
19-10-2021 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΚΟΥΡΕΤΣΟΣ (όνομα) ΜΑΪΚΛ ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 
28-09-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8886/2021/0001113/
15-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-

ου,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 
19-10-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΥΡΕΤΣΟΣ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 27-06-2003, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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