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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
Φ.9014/2019/0002433/28-09-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.13749/2021/0000809/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 19-08-2016 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΕΡΤΑ
(επώνυμο) ΓΚΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔ, που γεννή-

Αρ. Φύλλου 977

θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-1998 και κατοικεί στον
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
23995 (π.ε.)/13- 07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15891/2021/0000681/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 13-04-2017 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΓΚΙΕΝΤ
(επώνυμο) ΛΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-01-2001 και κατοικεί στον
Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28806/06-04-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.16079/2021/0000813/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 08-05-2017 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2001 και κατοικεί
στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 30965/24-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.16240/2018/0016309/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 26-05-2017 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ
(επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΙ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2000 και κατοικεί στον Δήμο
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
18342 (π.ε.)/01-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.16241/2021/0000488/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 26-05-2017 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΙ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
31064 (π.ε.)/24-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.13766/2020/0005979/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 αποδεκτή η από 23-08-2016
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΑΖΙΖΑΪ (όνομα) ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΦΕΪΜ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
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ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 24569/18-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15141/2020/0010104/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 αποδεκτή η από 19-1-2017
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΝΑΡΑΜΙΖ (όνομα) ΑΛΙ (πατρώνυμο)
ΣΕΓΙΕΝΤ ΑΛΗ, που γεννήθηκε στα ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ την 02-12-1994 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32169/10-11-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.16193/2020/0010750/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2017
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 8793/18-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.10678/2020/0003836/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2018
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΦΟΤΟ (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-11-1991 και
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα
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με την υπ’ αρ. 13599/20-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.15854/2020/0009698/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),
γίνεται αποδεκτή η από 10-04-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΠΑΝΑΡΙΤΙ (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο)
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1998
και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14343/22-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.16109/2020/0010152/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 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 Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2017
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΘΑΝΑ (όνομα) ΑΛΚΗ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-04-1994 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3163/10-11-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
1. Με την υπό στοιχεία Φ.15386/2021/0001006/
01-03-2021 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
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-02- 2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο)
ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2008
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, όπως
προκύπτει από την υπ’ αρ. 20/22-01-2020 βεβαίωση (18ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), και την υπ’ αρ.
11/19-1- 2021 βεβαίωση σπουδών (6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 31-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΑΝ (ΑLBAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα)
ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15568/2020/0008763/
01-03-2021 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 αποδεκτή η από 10-03- 2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΑΝΕΛΛΙ (πατρώνυμο)
ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-05-2008
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, όπως προκύπτει
από την υπ’ αρ. 7/13-01-2021 βεβαίωση (2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ) και την υπ’ αρ. 4/13-1-2021 βεβαίωση
φοίτησης (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-03-2003 και ο πατέρας του
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΕΛΛΙ (ΑNELLI) (κύριο όνομα)
ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΕΛΛΙ (ΑNELLI) (κύριο όνομα)
ΕΝΡΙΚΕΤΑ (ENRIKETA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.)
Με την υπό στοιχεία Φ.15480/2021/0000793/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
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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 αποδεκτή η από 02-03- 2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΡΙΑΛΝΤ (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΚΑ (πατρώνυμο)
ΜΙΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2010
και κατοικεί στον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως
προκύπτει από την υπ’ αρ. 3/11-01-2021 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-03-2003 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΚΑ (ΒRUKA) (κύριο όνομα)
ΜΙΦΤΑΡ (MIFTAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΚΑ (ΒRUKA) (κύριο όνομα) ΦΙΝΤΑΪΓΙΕ (FIDAIJE).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Β’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

Τεύχος B’ 977/12.03.2021

Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 04-03-2020 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΙ (όνομα) ΜΕΓΚΙ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις
26-05-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/14817/23-12-2019
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από
ΑΝΤΕΜΙ σε ΑΝΤΕΜΗ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.40089/2021/0000090/
25-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,

(6)
Στην υπό στοιχεία Φ.9014/2019/0002433/28-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 4421), διορθώνεται το έτος γέννησης:
από το εσφαλμένο: «2011»,
στο ορθό: «2012».
(Από Υπουργείο Εσωτερικών,
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας,
Δ/νση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)
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