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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3316/2022/0018003/ 
10-11-2022 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 21-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2011 
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 13-06-2004 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΣΕΛΑ (MARCELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3343/2022/0013369/ 

10-11-2022 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 07-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΑΡΑΜΠ (πατρώνυμο) ΧΕΜΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 23-12-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑΜΠ (ARAB) (κύριο όνομα) 

ΧΕΜΕΝ (HEMEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΡΑΣΒΙΛΙ (TURASHVILI) (κύριο 

όνομα) ΝΑΝΑ (NANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3533/2022/0019588/ 

10-11-2022 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 28-03-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΣΙΛΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2011 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 
04-10-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΛΟ (SILO) (κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ 

(ARBEN).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΛΟ (SILO) (κύριο όνομα) 
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3758/2022/0020248/ 
10-11-2022 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 16-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΒΟΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-2008 
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΝΤΑ (VODA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΝΤΑ (VODA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3772/2022/0017484/ 

10-11-2022 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 16-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΚΑΛΙΒ (επώνυμο) ΚΑΣΑΣ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2005 
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, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 10-01-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΣ (CASAS) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡΟ (ARTURO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΜΠΡΙΓΚΑΡΑΣ (FABRIGARAS) 

(κύριο όνομα) ΡΟΖΑΛΥΝ (ROSALYN).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.5960/2022/0012711/ 

10-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
09-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-01-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 07-08-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

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

ΑΝΤΟΝ (ANTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1586/2022/0008869/ 
10-11-2022 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 άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-09-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΝ 
(επώνυμο) ΦΕΡΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
21-08-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρ-
κειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑ (FERRA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑ (FERRA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΙΝΤΑ (MARSIDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3165/2022/0012334/ 

24-10-2022 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) ΜΑΡΙΝΟ (επώνυμο) ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2009 
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 25-10-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΝΤΕΡΒΙΣΙ (ALLDERVISHI) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΣΟΛΙ (COCOLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3235/2022/0020285/ 

10-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2008 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 ελληνι-
κό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
04-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρ-
κειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΝΤΑ (ANILDA)
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3241/2022/0020287/ 

10-11-2022 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 22-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΑΦΑΕΛΟ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2010 
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 04-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΙΛΝΤΑ (ANILDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3274/2022/0020382/ 

10-11-2022 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 23-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΦΛΟΡΙΝ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2009 
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 31-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3788/2022/0020526/ 
10-11-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΛΑΡΑ (επώνυμο) ΛΑΪΘΙΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΝΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2009 
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 22-12-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΪΘΙΑ (LAJTHIA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΟ (ADRIANO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΪΘΙΑ (LAJTHIA) (κύριο όνομα) 

ΡΕΣΜΙΕ (RESMIE).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2000/2022/0000289/02-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-09-2022 δήλωση - αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΣΙ 
(επώνυμο) ΤΟΡΟΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-2007 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4432/12-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
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.11221/2022/0001803/ 
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
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σης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-10-2022 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2004 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/7250/26-09-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11224/2022/0001805/ 
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-10-2022 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΗΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2007 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΟΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/7528/03-10- 2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(5)
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.11216/2022/0001677/ 
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΜΠΡΙΣΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.43/7422/29-09- 2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.11219/2022/0001679/ 
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 06-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.43/7211/19-09-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.11135/2022/0001789/ 
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 03-03-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΣΠΑΧΙΟΥ ΜΕΜΑ (όνομα) ΓΙΟΧΑΝ (πατρώνυμο) 
ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-
03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8152/09-12-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1896/2022/0000545/02-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 30-08-2022 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΡ (επώ-
νυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΣΕΦΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31- 08-2007 και κατοικεί στον Δήμο 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4234/04-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02059242111220004*


		2022-11-21T21:16:42+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




