
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.138987/2020/0010420/19-10-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’4717).

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.5498/2021/0000961/20-09-2021 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’4605).

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.2367/2019/0002172/02-07-2021 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3317).

 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.18333/2021/0005787/
04-10-2021 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 δεκτή η από 15-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 

(όνομα) ΣΕΛΜΑΝ (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΧΥΣΝΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2008 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (VRAPI) (κύριο όνομα) ΧΥΣ-

ΝΙ (HYSNI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΡΑΠΙ (VRAPI) (κύριο όνομα) 

ΙΖΑΟΥΡΑ (IZAURA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.16381/2021/0002604/

04-10-2021 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 δεκτή η από 16-06- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΟΥΚΕ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 03-07-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (BAJRAKTARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (BAJRAKTARI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΡΙΚΕ (MRIKE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.15488/2021/0005392/

04-10-2021 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 δεκτή η από 02-03-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΗ (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΕΝΤΟΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2004 και κα-
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τοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (KANINA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΝΤΟΡ (NENTOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΙΝΑ (KANINA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑ (MIRA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18016/2021/0003083/

04-10-2021 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 δεκτή η από 29-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 
30-06-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΙΖΙ (ARIZI) (κύριο όνομα) ΑΖ-

ΜΠΙΓΙΕ (AZBIJE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18382/2021/0005789/

04-10-2021 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 δεκτή η από 20-02- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΙΛΒΙΑ (επώνυμο) ΖΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΘΕΜΙΣ-
ΤΟΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2008 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 07-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΟΥ (ZHEKU) (κύριο όνομα) 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (THEMISTOKLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΟΥ (ZHEKU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.18381/2021/0005788/

04-10-2021 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 δεκτή η από 20-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΒΙΚΤΟΡΙΑ (επώνυμο) ΖΕΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 07-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΟΥ (ZHEKU) (κύριο όνομα) 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (THEMISTOKLI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΟΥ (ZHEKU) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.17845/2021/0002115/

04-10-2021 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 δεκτή η από 11-12- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΗ (επώνυμο) ΖΕΝΤΓΚΙΝΙΤΖΕ (πα-
τρώνυμο) ΡΑΜΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-03-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 13-03-2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΤΓΚΙΝΙΤΖΕ (ZEDGINIDZE) (κύ-

ριο όνομα) ΡΑΜΑΖ (RAMAZ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΝΤΓΚΙΝΙΤΖΕ (ZEDGINIDZE) 

(κύριο όνομα) ΝΑΤΙΑ (NATIA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.16278/2021/0002473/

04-10-2021 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 δεκτή η από 01-06-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΖΩΗ (επώνυμο) ΝΟΥΡΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 23-02-2000 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΑ (NURA) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΤΟΥΡ (ARTUR).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΑ (NURA) (κύριο όνομα) 
ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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 Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.18268/2021/0005742/
12-10-2021 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 09-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΝΤΡΟ 
(επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 14-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (KAMAMI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΑΜΙ (KAMAMI) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΒΝΤΙΓΕ (LAVDIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.17435/2021/0005797/

12-10-2021 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 δεκτή η από 02-11-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΔΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-02-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥΣΙ (SADUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥΣΙ (SADUSHI) (κύριο 

όνομα) ΖΥΡΑ (ZYRA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18418/2021/0005740/

12-10-2021 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 δεκτή η από 22-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΪ (επώνυμο) ΜΠΙΖΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥ-
ΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2009 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 12-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΖΓΚΙΟΝΙ (BIZGJONI) (κύριο 

όνομα) ΣΤΑΥΡΟ (STAVRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΖΓΚΙΟΝΙ (BIZGJONI) (κύριο 

όνομα) ΕΡΙΕΤΑ (ERJETA)
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18056/2021/0005748/

12-10-2021 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 δεκτή η από 05-01-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΙΟ (επώνυμο) ΣΟΣΟΛΙ (πατρώνυμο) ΕΛΒΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2010 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 14-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΣΟΛΙ (SOSOLI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡ (ELVIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΣΟΛΙ (SOSOLI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ (ERISELDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18307/2021/0006174/

12-10-2021 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 δεκτή η από 13-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση 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 23-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.18306/2021/0006171/
12-10-2021 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 δεκτή η από 13-02- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2010 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 23-04-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
     Στην υπό στοιχεία Φ.138987/2020/0010420/

19-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’4717), διορθώνεται η χώρα γέννησης,

από το εσφαλμένο:
«ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ»,
στο ορθό:
«ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας) 

Ι

(4)
     Στην υπό στοιχεία Φ.5498/2021/0000961/20-09-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’4605), διορθώνεται 
το εσφαλμένο:

«του ανήλικου αλλοδαπού», 
στο ορθό :
«της ανήλικης αλλοδαπής»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) 

Ι

(5)
     Στην υπό στοιχεία Φ.2367/2019/0002172/02-07-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3317), διορθώνε-
ται ο Δήμος κατοικίας

από το εσφαλμένο:
«ΘΗΒΑΙΩΝ»,
στο ορθό :
«ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)   
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