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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.49175/0001482/14-04-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλοδαπών 
που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 12/12/2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΡΙΝΤΣΟΥΚ Όνομα ΓΙΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΜΙΤΡΟ, γεν. 02/01/1994 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.50893/2022/0002019/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 02/10/2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΠΡΕΡΑ Όνομα ΜΕΓΚΑΝ Όν. πατρός 
ΟΡΛΑΝΤΟ, γεν. 22/11/1985 στην ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ-Η.Π.Α., στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι 
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.50014/2022/0002004/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 17/04/2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΑ Όνομα ΜΠΛΕΝΤΑΡ Όν. πατρός 
ΠΕΡΙΚΛΗ, γεν. 26/08/1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ52032/2022/0002136/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 16/05/2021 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝΑΪ Όνομα ΕΝΤΡΙ Όν. πατρός 
ΠΕΡΠΑΡΙΜ, γεν. 19/05/1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Με την υπό στοιχεία Φ41797/2022/0001178/
31-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από ηη-μμ-έτος αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΝΤΡΙΖΙ Όνομα ΑΝΔΡΕΑ Όν. πατρός ΑΣΛΛΑΝ, 
γεν. 26/08/1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.43398/2022/0001872/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 30/05/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΟΚΟ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ Όν. πατρός ΤΑΣΙ, 
γεν. 17/04/1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο τς οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.51046/2022/0002021/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23/10/2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΑΟΥΣΟΥ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΣΤΕ-
ΦΑΝ, γεν. 29/05/1984 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.51342/2022/0002007/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 11/12/2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΓΑΡΕΪΣΒΙΛΙ Όνομα ΜΑΡΙΑΜ Όν. πατρός 
ΓΚΟΥΡΑΜΙ, γεν. 29/04/1986 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.50993/2022/0002009/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 16/10/2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΝΤΙ Όνομα ΦΑΤΙΜΑ Όν. πατρός 
ΜΟΧΑΜΜΕΝΤ, γεν. 24/04/1966 στο ΜΑΡΟΚΟ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.41206/2021/0008690/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08/12/2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαποής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΑΤΕΒΑ - ΔΡΙΜΑΛΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. 
πατρός ΣΝΕΖΑΝ, γεν. 06/02/1968 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.42168/2022/0001234/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 28/02/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΤΡΙΜΟΒΙΤΣ Όνομα ΒΛΑΝΤΑ Όν. 
πατρός ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 30/01/1973 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.43448/2022/0002093/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 01/06/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΣΙΛΙ Όνομα ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΑΛΙ, 
γεν. 06/01/1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.43330/2022/0001307/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 25/05/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΛΕΝΑ Όνομα ΣΠΡΕΣΑ Όν. πατρός 
ΣΟΥΚΟΥΡΙ, γεν. 08/01/1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.42585/2022/0000172/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 23/03/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΤΖΑΡΗ Όνομα ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ Όν. πατρός 
ΤΑΦΙΛ, γεν. 07/02/1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.42586/2022/0001275/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 22/03/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΤΖΑΡΗ Όνομα ΛΑΖΑΡ Όν. πατρός ΒΛΑΣ, 
γεν. 01/03/1953 στην ΑΛΒΑΝΑΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.42918/2022/0001241/
31-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 25/04/2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΡΓΚΕΡΑΪ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός 
ΝΤΟΥΕ, γεν. 13/05/1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4309/2022/0001609/
21-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
και μετά το από 18/10/2021 πρακτικό της τριμελούς 
ομάδας της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΥΛΧΑΚΙΑΝ Όνομα ΑΝΟΥΣ Όν. πατρός 
ΧΡΑΝΤ, γεν. 24-07-1970 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4319/2022/0001963/
04-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΑΓΚΙΑΝ Όνομα ΑΣΜΙΚ Όν. πατρός 
ΣΑΡΓΚΙΣ, γεν. 10-08-1976 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4912/2022/0002568/17.5.2022 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α΄ Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 21-02-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΛΙΟΥ (όνομα) ΒΑΣΙΛΗΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΤΖΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2020, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(6)
Ανάκληση απόφασης.

Με την υπό στοιχεία Φ.3495/2022/0002179/17.5.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/
1999 (Α΄ 45), η υπό στοιχεία Φ.3495/2021/0004697/
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19-11-2021 (Β΄ 6280) απόφαση της Προϊσταμένης της 
Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας που 
αφορά στην ανάκληση της υπό στοιχεία ΕΣ 19766/
16-05-1994 απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί 
καθορισμού ιθαγένειας των: α) (επων.) ΑΪΝΤΙΝΩΒ (κ.ον.) 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (πατρων.) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (μητρων.) ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΑ γεν. στις 23-11-1942 στη Γεωργία β) (επων.) ΑΪΝΤΙ-
ΝΩΒΑ (κ.ον.) ΜΑΡΙΑ (πατρων.) ΜΩΫΣΗΣ (μητρων.) ΑΝΝΑ 
το γένος ΚΕΣΩΒΑ γεν. στις 7-5-1947 στη Γεωργία και
γ) (επων.) ΑΪΝΤΙΝΩΒ (κ.ον.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρων.) ΒΛΑΔΙ-
ΜΗΡΟΣ (μητρων.) ΜΑΡΙΑ γεν. στις 16-11-1967 στη Γεωρ-
γία, λόγω έκδοσής της από αναρμόδιο όργανο, σύμφωνα 
με τις υπό στοιχεία Φ.218790/2022/0001456/04-04-2022 
και Φ.218790/2022/0001237/04-04-2022 αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α΄Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.6430/2022/0000417/5-5-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 14-09-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-07-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.2976/2022/0000180/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 06-05-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΝΓΚΟ 
(MINGO) ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA) ον. πατρός ΦΩΤΙ (FOTI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A263548, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΚΙΛΚΙΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α΄Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18369/2022/0002002/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/ 
2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-02-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΑΡΑ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-09-2001 
και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑ (ARA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΚ (SADIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΑΪ (QOSAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18661/2022/0002585/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 16-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΑΡΑ (πατρώνυμο) 
ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2001 
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 σχο-
λείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-
09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑ (ARA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΝΤΙΚ (SADIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΑΪ (QOSAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ (JOLANDA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.19605/2022/0002181/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 09-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΓΚΙΜ (επώνυμο) ΤΟΠΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2009 
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και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 
12- 02-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΤΣΙΟΥ (TOPCIU) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΟΛΛΑΡΙ (MUSOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.20009/2018/0013963/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 10-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΓΚΛΑ (επώνυμο) ΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2007 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 05-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΙΑ (OSJA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΙΑ (OSJA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΑΝΤΑ (SUADA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.20240/2018/0015797/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 08-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΚΙΟΥΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2009 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 22-03-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΝΙ (QUNI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΝ (GJIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΥΝΙ (QUNI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.20237/2018/0015779/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 08-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΪΣΙ (επώνυμο) ΑΖΙΖΙ (πατρώνυμο) ΛΕΝΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2012 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 03-09-2002 
και κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένει-
ας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΙ (AZIZI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΝΤΙΜ (LEDIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΙΖΙ (AZIZI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.20011/2018/0013967/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 10-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΓΚΛΙ (επώνυμο) ΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2011 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 05-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΙΑ (OSJA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΙΑ (OSJA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΑΝΤΑ (SUADA).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.20300/2018/0016300/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 15-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΑΚΟΠΙΑΝ (πατρώνυ-
μο) -, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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, η μη-
τέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2004
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΚΟΠΙΑΝ (AKOPIAN) (κύριο 

όνομα) ΝΙΝΕΛΙ (NINELI).
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9. Με την υπό στοιχεία Φ.20047/2018/0014350/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 άρ-
θρου 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) 
ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2010
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 20-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (CERRIKU) (κύριο 

όνομα) ΜΠΑΡΔΟΥΛ (BARDHUL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ (CERRIKU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.20054/2018/0014377/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε 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) ΑΝΤΩ-
ΝΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΣΕΛΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 05-03-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τίτλος 
διαμονής σε παράταση ισχύος και σε διαδικασία ανανέ-
ωσης - αρ. ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης 188898 
υποβληθείσα την 20/02/2022).

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

ΤΣΕΛΝΙΚ (CELNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.20057/2018/0014383/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-

δόθηκε 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 - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡ-
ΤΕΝΣΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΣΕΛΝΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2010 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέ-
ρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 05-03-2003
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τίτλος 
διαμονής σε παράταση ισχύος και σε διαδικασία ανανέ-
ωσης - αρ. ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης 188898 
υποβληθείσα την 20/02/2022).

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

ΤΣΕΛΝΙΚ (CELNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΤΕΟΥΤΑ (TEUTA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.20269/2022/0002745/
20-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 11-10-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 02-10-2001 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (SHALJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑ (SHALJA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.24446/2021/0002948/
18-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 20-08-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2011 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30- 07-2001 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΚΙΜΕΤΕ (KIMETE).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.18678/2022/0002587/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 19-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΗ (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2011 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 16-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (BUJKU) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (BUJKU) (κύριο όνομα)

ΝΤΕΒΙΣΑ (DEVISA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.18677/2022/0002588/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 19-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 16-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (BUJKU) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΙΚΟΥ (BUJKU) (κύριο όνομα)

ΝΤΕΒΙΣΑ (DEVISA).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.19968/2018/0013474/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 04-09-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-2009 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 10-07-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.19967/2018/0013472/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 04-09-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΛΒΑ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2005 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 10-07-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2022-06-02T11:32:02+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




