
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

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

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

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.220114/2021/0007750/
05-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-10-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ Όνομα ΜΑΡΙΟΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 20-10-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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.15846/2019/0010273/
11-11-2021 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 07-04- 2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΕΝΤΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2002 
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 07-03-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΝΤΕ (DEDE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) 

ΚΕΤΙΑΝΕ (KETIANE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.18894/2018/0005377/

11-11-2021 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 12-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΜΕΡ-
ΣΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2003 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 05-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΣΙΝ (MERSIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα)

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.18895/2018/0005378/

11-11-2021 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΜΕΡΣΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2011 
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 05-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΣΙΝ (MERSIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.18896/2021/0005002/

11-11-2021 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 12-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΜΕΡ-
ΣΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2005 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 05-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΣΙΝ (MERSIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18939/2021/0005612/

11-11-2021 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 19-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ (επώνυμο) ΝΕΛΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2006 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 27-10-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΛΙ (NELI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.18955/2021/0005656/
11-11-2021 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 20-04- 2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΝΣΙΟ (επώνυμο) ΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΣΑΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2011 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 19-03-2006 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΣΑΛΙ 

(SALI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.19037/2021/0006193/

11-11-2021 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 04-05-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΣΙΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΑΜΖΙ (πατρώνυμο) ΜΥ-
ΦΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 22-11-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΜΖΙ (DAMZI) (κύριο όνομα) 

ΜΥΦΙΤ (MYFIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΜΖΙ (DAMZI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.18957/2021/0005654/

11-11-2021 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 23-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΑΣΠΑΣΙΑ (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ (πατρώνυμο) 
ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
27-06-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ (SPAHO) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΟ (SPAHO) (κύριο όνομα) 

ΝΑΝΤΙΡΕ (NADIRE).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(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.16089/2017/0006987/
15-11-2021 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 09-05-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΠΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΦΩΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2008 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 01- 10-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΑ (PECA) (κύριο όνομα) 

ΦΩΤΗ (FOTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΑ (PECA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΙΕ (BUKURIJE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.16281/2021/0006146/

15-11-2021 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 του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΛΙΟ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2010 και κα-
τοικεί 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, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
13-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 
ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16583/2021/0006613/
15-11-2021 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 10-07-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΤΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2003 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 23-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (BUCI) (κύριο όνομα) 

ΤΑΧΙΡ (TAHIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (BUCI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΚΙΓΙΕ (RUKIJE).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.16584/2021/0006609/

15-11-2021 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 10-07-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΡΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΤΑ-
ΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2005 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 23-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (BUCI) (κύριο όνομα) 

ΤΑΧΙΡ (TAHIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΙ (BUCI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΚΙΓΙΕ (RUKIJE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.18322/2021/0006980/

15-11-2021 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 στοιχεία 
(όνομα) ΕΡΙΚ (επώνυμο) ΜΕΛΚΟΥΜΙΑΝ (πατρώνυμο) ΖΙ-
ΡΑΪΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2004 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, η μητέρα του 
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-09-2002 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΛΚΟΥΜΙΑΝ (MELKUMYAN) (κύ-

ριο όνομα) ΖΙΡΑΪΡ (ZHIRAYR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ (GEVORGYAN) 

(κύριο όνομα) ΑΝΟΥΣ (ANUSH).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.17215/2021/0001342/

15-11-2021 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 09-10-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2011 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 16-02-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (SULEJMANI) (κύ-

ριο όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9285/2021/0000372/
29-10-2021 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 δεκτή η από 07-05-2021 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΑΪ (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 5601/19-01-2021 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9308/2021/0000678/
29-10-2021 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 δεκτή η από 19-06-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1983 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2003, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8540/37/07-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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