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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.221408/2023/0001825/3.3.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά την από 
16.11.2021 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνε-
ται δεκτή η από 16.11.2021 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΕΤΗΣ όνομα ΣΤΙΒΙ όν. πατρός ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗ, γεν. 23.09.1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.221788/2023/0001582/3.3.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά την από 23.11.2021 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, 
γίνεται δεκτή η από 23.11.2021 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΨΗ όνομα ΕΙΡΗΝΗ όν. πατρός ΑΝΤΟΝ, 
γεν. 06.12.1997 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219203/2023/0002091/3.3.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) σε συνδυασμό με την 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται 
δεκτή η από 20.11.2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς με στοιχεία: (όνομα) ΕΓΚΡΕΣ, (επώνυμο) 
ΣΠΥΡΛΙΕΒ, (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 24.05.1962 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του επωνύμου του από ΣΠΥΡΛΙΕΒ σε ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.222492/2022/0010995/
3.3.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις περ. α, β, γ της παρ. 1 του άρθρου 5, 
την παρ. 6 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτή η από 02.05.2011 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς με στοιχεία: (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, (επώνυμο) 
ΧΑΛΑΪΤΖΕΒΑ, (πατρώνυμο) ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ που γεννήθηκε 
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 08.04.1954.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.219372/2023/0002251/
3.3.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 - Α’ 217) σε συν-
δυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 
(Α’  50), γίνεται δεκτή η από 01.02.2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς με στοιχεία: (όνομα) ΛΥ-
ΔΙΑ, (επώνυμο) ΠΑΠΑΝΔΟΠΟΥΛΟ, (πατρώνυμο) ΓΕ-
ΩΡΓΙΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 03.10.1992 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από 
ΠΑΠΑΝΔΟΠΟΥΛΟ σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
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.22767/2019/0013450/
08.03.2023 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 20.11.2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΛΟΥΙΣ, (επώνυμο) ΠΟΤΣΚΑ, (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01.07.2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 12.09.2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΚΑ (POCKA), (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΚΑ (POCKA), (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.22500/2019/0011552/
07.03.2023 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 02.10.2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία : 
(όνομα) ΑΕΛΙΟ, (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ, (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18.06.2013 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 16. 01.2003 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τρέχων τίτλος 
διαμονής: ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (MECI), (κύριο όνομα) ΣΟΚΟΛ 

(SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (MECI), (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22422/2019/0010905/
07.03.2023 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 18.09.2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: 
(όνομα) ΡΙΣΕΛΝΤΑ, (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΓΚΑΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07.06.2008 
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 02.04.2003 και κατέχει άδεια δι-
αμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ (COLLAKU), (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΓΚΑΤΟΡ (BEGATOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ (COLLAKU), (κύριο 

όνομα) ΒΑΣΚΕ (VASKE).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21899/2022/0011847/
14.02.2023 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 22.05.2019 δή-
λωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνο-
μα) ΤΖΕΙΛΑΝ, (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ, (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.09.2004 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, η μητέρα της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 07.07.2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855Τεύχος B’ 1643/17.03.2023

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA), (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).,=
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA), (κύριο όνομα) 

ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).

5. Με την υπό στοιχεία Φ.24643/2021/0003200/
06.03.2023 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 14.11.2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία: (όνομα) ΑΛΜΠΙ, (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ, (πατρώνυμο) 
ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09.07.2012 
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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 09.02.2005 και κατέ-
χει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA), (κύριο όνομα) 

ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA), (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.24545/2021/0003060/
07.03.2023 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 14.03.2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία : 
(όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣΑ, (επώνυμο) ΖΓΚΙΟΥΠΑ, (πατρώνυμο) 
ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07.01.2008 
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 29.06.2001 και κατέ-
χει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΓΚΙΟΥΠΑ (ZGJUPA), (κύριο όνο-

μα) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΓΚΙΟΥΠΑ (ZGJUPA), (κύριο όνο-

μα) ΓΕΖΙΜΕ (GEZIME).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.22771/2019/0013458/
08.03.2023 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 20.11.2019 δή-
λωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνο-
μα) ΕΡΓΙ, (επώνυμο) ΠΟΤΣΚΑ, (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02.10.2013 και κατοικεί 
στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από τις 12.09.2001 και κατέχει άδεια δια-
μονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΚΑ (POCKA), (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΚΑ (POCKA), (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).

8. Με την υπό στοιχεία Φ.22751/2019/0013112/
06.03.2023 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 13.11.2019 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία:  
(όνομα) ΑΛΕΞ, (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ, (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06.07.2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 03.07.2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (CULLHAJ), (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΙΕΤ (MARJET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ (CULLHAJ), (κύριο 

όνομα) ΧΟΥΡΜΑ (HURMA).

9. Με την υπό στοιχεία Φ.22739/2019/0013095/
06.03.2023 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 13.11.2019 δή-
λωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνο-
μα) ΛΕΑΝΤΡΟ, (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΜΑΡΑ, (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08.11.2013 
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 27.02.2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Τρέχων τίτλος δι-
αμονής: ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ).

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΜΑΡΑ (MUCMARA), (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΜΑΡΑ (MUCMARA), (κύ-

ριο όνομα) ΜΑΓΕΡΑ (MAJERA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(6)
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.24398/2023/0000051/
21.02.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217), γίνεται δεκτή η από 16.01.2023 δήλωση-αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΣΕΜΠΑΣ-
ΤΙΑΝ, (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΛΙ, (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19.07.2016 και κατοικεί 
στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, 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, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 16.06.2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΛΙ (NIPOLLI), (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΠΟΛΛΙ (NIPOLLI), (κύριο όνο-

μα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24396/2023/0000048/
21.02.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 16.01.2023 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ, (επώ-
νυμο) ΧΑΛΙΛΙ, (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18.03.2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-

ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 01.07.2002 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI), (κύριο όνομα) 

ΛΑΒΝΤΙΜ (LAVDIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI), (κύριο όνομα) 

ΤΟΥΣΕ (TUSHE).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24404/2023/0000122/
21.02.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 31.01.2023 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΡΕΒΕΚΑ, (επώ-
νυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΣ, (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12.07.2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 20.06.2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΑΣ (MEHMETAS), (κύριο 

όνομα) ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI), (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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