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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30912/2021/0008004/
16-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
22-04-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή της στα δη-
μοτολόγια του Δ.ΑΧΑΡΝΩΝ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.4494/2021/0008536/
10-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 22-02-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΟΥΡΚΑ 
(ZHURKA) ΙΩΑΝΝΗΣ (JOAN) ον. πατρός ΗΛΟ (ILO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A564099, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-08-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4560/2021/0007609/
07-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 30-04-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΡΑΪΚΟ 
(TRAJKO) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ 
(DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A230505, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1981 και κατοικεί στον 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4484/2021/0008143/
07-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 12-01-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΤΑ (KITA) ΒΙΟ-
ΛΕΤΑ (VIOLETA) ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ (PETRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A476808, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-03-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4354/2021/0008128/
07-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 08-05-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΗ 
(STEFANI) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA) ον. πατρός ΚΙΑΚΟ (QAKO), 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A309520, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-12-1977 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4114/2021/0004096/
07-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-05-2011 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΓΚΑ 
(BOGA) ΣΩΚΡΑΤΗΣ (SOKRAT) ον. πατρός ΝΙΚΟ (NIKO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A563504, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-07-1967 και κατοικεί στον Δήμο ΠΥ-
ΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Α΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

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.14991/2021/0006424/
09-11-2021 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 δεκτή η από 27-12-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΡΙΜΙ (όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (πατρώ-
νυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-03-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7781/14-12-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15496/2021/0000207/
15-11-2021 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 03-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΟΥ (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-01-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-

ρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5146/17-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.15497/2021/0006848/
15-11-2021 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 03-03-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΟΥ (όνομα) ΟΡΚΙΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-
1994 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5147/17-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.15753/2021/0006437/
15-11-2021 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 28-03-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-02-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11941/15-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.15138/2021/0005153/
03-11-2021 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 19-01-2017 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ (όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
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λείου στην Ελλάδα την 30-06- 2015 σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία 23546 (π.ε.)/09-05-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
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 Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.14947/2021/0006122/09-
11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 δεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
(επώνυμο) ΧΑΛΑΤΩΒ (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-1999 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
19397/16-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16359/2021/0004893/
12-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 δεκτή η από 13-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
(επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΠΙΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
9238/18-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21508/2021/0005399/
11-11-2021 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 δεκτή η από 13-02-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΙΝΤΡΙΣ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜ, που γεννήθη-

κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-1999 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 19300/50/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(5)
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.16066/2021/0005623/
15-11-2021 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. 2 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο 
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δε-
κτή η από 08-05-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΣΟΒΑ (όνομα) ΙΖΟΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΝΟΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 18-07-1985 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗ-
ΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
και έχει αποφοιτήσει την 14-09-2009 από Σχολή Α.Ε.Ι. 
(Α.Π.Θ.  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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.14751/2021/0005030/
16-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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. 2 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 05-12-2016 δήλωση - αίτηση 
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΛΕΛΛΙ (όνομα) 
ΑΝΙΕΖΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
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ΝΙΑ την 28-03-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
29-05-2015 από το τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
της σχολής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ..

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
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.16252/2021/0004936/
16-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 δεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΝΕΒΡΟΥΖ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-1999 και κατοικεί στον 
Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 
30-06-2014, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17457/15-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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