
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

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

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

 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.21479/2019/0003075/
28-11-2022 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 06-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΣΚΥΠΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2011 
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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 15-04-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΥΠΙ (SHQYPI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΥΠΙ (SHQYPI) (κύριο όνομα) 
ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21494/2019/0003106/
28-11-2022 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 06-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΙΤΣΑΡΝΤ (επώνυμο) ΣΕΝΟ (πατρώνυμο) ΚΩΣ-
ΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2011 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-10-2002 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΝΟ (SHENO) (κύριο όνομα) 

ΚΩΣΤΑ (KOSTA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΝΟ (SHENO) (κύριο όνομα) 

ΕΝΕΡΙΝΑ (ENERINA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24588/2021/0003117/
28-11-2022 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 30-07-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕ-
ΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 13-11-2002 και 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Τρέ-
χων τίτλος διαμονής: ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΚΑ (DAKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΧΑΡ (BEHAR).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΚΙ (HUQI) (κύριο όνομα) 
ΜΙΡΛΑΝΤΑ (MIRLANDA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21477/2019/0003073/
28-11-2022 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 06-03-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από τις 21-03-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (LACI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (LACI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.21449/2019/0002722/
28-11-2022 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 27-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2011 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ο τίτλος δια-
μονής σε διαδικασία ανανέωσης).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDJANA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.21448/2019/0002721/
28-11-2022 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 27-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ο τίτλος δια-
μονής σε διαδικασία ανανέωσης).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDJANA).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.20793/2018/0019644/
28-11-2022 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 04-12-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοι-
τά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από τις 15-02-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.20792/2018/0019640/
28-11-2022 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 04-12-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙ-
ΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2008 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 15-02-2003 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (MEMA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).

9. Με την υπό στοιχεία Φ.21457/2022/0010886/
28-11-2022 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 
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27-02-2019 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2012 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 17-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας (ο τίτλος διαμονής υπό 
διαδικασίαανανέωσης σε τύπο άδειας ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (BERISHA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (BERISHA) (κύριο όνομα)

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA).

10. Με την υπό στοιχεία Φ.21455/2022/0010887/
28-11-2022 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 27-02-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΕΛ (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 17-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας (ο τίτλος διαμονής υπό 
διαδικασία ανανέωσης σε τύπο άδειας ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (BERISHA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ (BERISHA) (κύριο όνομα)

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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.19177/2022/0009200/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 21-05-2018 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΣΤΕΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡ-
ΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-2000 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6448/02-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.19251/2022/0009232/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 31-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) ΠΑΣΟΛΑΡΗ (πατρώνυμο) 
ΤΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2001 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 9610/09-05-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.19119/2022/0010281/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’217), γίνεται δεκτή η από 14-05-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΦΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία 30619 ΠΕ/24-04-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.19016/2022/0008772/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 30-04-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΙΚΛΟΝ (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-11-2000 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση 
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της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 21225/21-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.18828/2022/0008677/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 03-04-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΑΝΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 3493/20-02-2018 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.19496/2022/0010080/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 28-06-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟ (επώνυμο) ΜΕΧΑΛΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-8-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 14380/25-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.19358/2022/0009563/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 14-06-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΕ (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖ-
ΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-2001 και 
κατοικεί στον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 13151/11-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.19312/2022/0009537/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 08-06-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΙΤΑ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-4-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 12150/23-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.19310/2022/0009535/
23-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 08-06-2018 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-09-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 12567/30-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.18733/2021/0005949/
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής 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 23-03-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-10- 2002 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 3248/15-02-2018 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(3)
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.18795/2022/0008649/
17-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
29-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-2-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 4377/12-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.19049/2022/0009140/
21-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 04-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΓΚΟ (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-06-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3788/03-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.19047/2022/0009138/
21-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 04-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΓΚΟ (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-07-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3789/03-11-2016 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.19024/2022/0008776/
21-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
03-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΛΚΙΝΙΑΝ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΙΟΥΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
21-05-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2002/05-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.19323/2022/0009543/
21-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
11-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΖΝΑ (όνομα) ΤΑΧΙΡ (πατρώ-
νυμο) ΜΑΚΣΟΥΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-12-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2009, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22949/08-11-2012 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.18940/2022/0008738/
21-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
19-04-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΣΛΑΜΙ (όνομα) ΑΡΣΕΝ (πατρώ-
νυμο) ΑΣΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-4-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63722 Τεύχος B’ 6304/12.12.2022

στοιχεία 41149 ΠΕ/22-05-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.18780/2022/0008640/
17-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
29-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΒΙ (όνομα) ΜΕΡΖΑΪΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-03-1986 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30063ΠΕ/15-01-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε-
δονίας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.18821/2022/0008673/
18-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 03-
04-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΪΚΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΞΑΝΤΡΟ (πα-
τρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-
05-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 4461/30-05-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.18773/2022/0008634/
17-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 27-03-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΝΙΟΛΛΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-04-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 8458 πε/
20-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.18789/2022/0008645/
14-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 29-03-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (όνομα) ΕΛΕΝΗ 
(πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-12-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 4917/08-03-2018 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
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.3850/2022/0000561/23.11.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 15-11-2022 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΦΕΑΣ (επώ-
νυμο) ΜΟΛΛΑΪΜΕΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΒΔΗΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού 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 επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪΜΕΡΙ (MOLLAJMERI) 

(κύριο όνομα) ΑΡΙΟΛ (ARIOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑΪΜΕΡΙ (MOLLAJMERI) 

(κύριο όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (ERIDA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ                                                  
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*02063041212220008*

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,
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