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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.201462/2018/0029634/19-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-02-2016 
έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥ-
ΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 11-02-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΟΥΚΗ Όνομα ΜΑΡΙΚΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, γεν. 02-11-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207839/2018/0026629/19-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 02-11-2016 
έκθεση της Διευθύνουσας του Προξενικού Γραφείου της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΝΤΖΙΑ Όνομα ΕΛΝΤΑ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ, γεν. 22-10-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210459/2019/0003327/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 23-11-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΙΣΡΑΗΛ, γίνεται 
δεκτή η από 23-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΧΟΥΑΖΙ Όνομα ΤΑΟΥΦΙΚ Όν. πατρός ΣΑ-
ΛΗΜ, γεν. 18-08-1951 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την Φ.209268/2019/0001092/19-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 17-05-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 17-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΤΣΕ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΣ Όν. πατρός ΜΗΤΡΟ, 
γεν. 06-04-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.209946/2019/0002315/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-09-2017 
έκθεση της Διευθύνουσας του Προξενικού Γραφείου της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
12-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΤΟΥ Όνομα ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΟΡΗΣ, γεν. 20-06-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.210529/2019/0005206/19-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 06-12-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 07-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΙ Όνομα ΤΕΟΝΤΟΡΤΙ Όν. πατρός ΝΑΣΕ, 
γεν. 03-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.209544/2019/0001104/11-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 11-05-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 11-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΥ Όνομα ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Όν. πατρός ΘΩ-
ΜΑΣ, γεν. 16-12-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.207882/2019/0005884/19-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 02-11-2016 
έκθεση της Διευθύνουσας του Προξενικού Γραφείου της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΛΗΣ Όνομα ΦΩΤΟ Όν. πατρός ΛΕΟΝΑΡΝΤ, 
γεν. 19-09-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.211693/2018/0027795/23-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 01/10-01-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 05-03-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΥΝΤΑΤΖΕ Όνομα ΤΑΜΑΡΑ Όν. πατρός ΣΕΡ-
ΓΚΟ, γεν. 22-11-1975 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207505/2019/0001475/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 4/23-02-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 
16-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΜΙΤΙ, 
γεν. 26-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.214090/2019/0004707/23-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 12/14-06-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 06-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΙΝΙΑΝ Όνομα ΑΣΤΓΙΚ Όν. πατρός ΣΕΡΙΟ-
ΖΑ, γεν. 04-01-1964 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214085/2019/0004710/23-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/20-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 17-09-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΥΚΑ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΧΑΪΝΤΑΡ, 
γεν. 06-07-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215029/2019/0004718/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
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(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/06-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Το-
μέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΝΤΟΥΛΙ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΧΙΣ-
ΜΕΤ, γεν. 12-11-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.215883/2019/0005224/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ  217  Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/2018/
21-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 15-03-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΠΕΤΣΙ Όνομα ΝΙΚΟ Όν. πατρός ΤΖΕΜΑΛ, 
γεν. 03-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.215884/2019/0005226/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ  217  Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 16/2018/
05-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 05-07-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΛΙΚΙΑΝ Όνομα ΑΡΚΑΝΤΙ Όν. πατρός 
ΑΜΑΪΑΚ, γεν. 19-08-1984 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(4)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού   .

 Με την Φ.215885/2019/0005230/19-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ  217  Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 18/2018/
12-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης, γίνεται δεκτή η από 18-09-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΟΝΑ Όνομα ΖΑΪΜ Όν. πατρός ΣΑΛΙ, γεν. 
25-02-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (5) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής   .

 Με την Φ.214936/2019/0003103/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 18/15-06-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Το-
μέα και Δυτικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 09-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΕΛΑΪ Όνομα ΙΡΤΑ Όν. πατρός ΤΑΣΙΜ, 
γεν. 26-08-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(6)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.214651/2019/0006713/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 20/27-06-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-03-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΛΕΒ Όνομα ΙΒΑΝ Όν. πατρός ΝΑΪΝΤΕΝ, 
γεν. 23-07-1976 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214657/2019/0006679/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/04-07-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-03-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΛΧΟΛΛΑΡΗ Όνομα ΑΝΔΡΕΑ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 10-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214840/2019/0003136/25-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-06-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Το-
μέα και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΑΪ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, 
γεν. 10-03-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   
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(7)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.199702/2017/0024846/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 18-12-2014 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΓΕΝΤΗ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός ΚΛΕ-
ΟΝΤ, γεν. 01-01-1933 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.210229/2019/0003302/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 30-11-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 
γίνεται δεκτή η από 30-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ ΟΥΡΚΙΕΤΑ Όνομα ΗΛΙΑΣ Όν. πα-
τρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, γεν. 25-04-1979 στην ΧΙΛΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.210338/2019/0003310/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 06-11-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 06-11-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΗΛΙΑΔΟΥ Όνομα ΔΑΝΑΗ Όν. πατρός ΜΑΡΙΟ, 
γεν. 05-12-1993 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.210583/2019/0005218/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 26-09-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 26-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΓΚΛΑΡΑΣ Όνομα ΓΙΑΝΝΗΣ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 26-09-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.210623/2019/0003314/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-12-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΥΔΝΕΫ, γίνεται 
δεκτή η από 16-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΜΑΝΗΣ Όνομα ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΚΟΛΙΝ 
Όν. πατρός ΚΟΛΙΝ ΤΖΟΡΤΖ, γεν. 22-05-1991 στην ΑΥΣ-
ΤΡΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.210622/2019/0003315/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 03-12-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΥΔΝΕΫ, γίνεται 
δεκτή η από 16-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΜΑΝΗΣ Όνομα ΚΟΛΙΝ ΤΖΟΡΤΖ Όν. πα-
τρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 13-07-1958 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.210628/2019/0003322/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-12-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΥΔΝΕΫ, γίνεται 
δεκτή η από 16-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΜΑΝΗ Όνομα ΡΕΝΕΫ ΦΛΩΡΕΝΣ Όν. πα-
τρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 19-01-1962 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.210537/2019/0005211/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 05-12-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 05-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ Όνομα ΒΑΓΓΕΛΗΣ Όν. πατρός 
ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 31-08-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.210625/2019/0003313/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 16-10-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΥΔΝΕΫ, γίνεται 
δεκτή η από 16-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΜΑΝΗΣ Όνομα ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΛΙΝ Όν. πα-
τρός ΚΟΛΙΝ ΤΖΟΡΤΖ, γεν. 19-01-1993 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.210627/2019/0003319/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 27-07-2017 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΥΔΝΕΫ, γίνεται 
δεκτή η από 27-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΡΜΑΝΗΣ Όνομα ΤΖΑΚ ΚΟΛΙΝ Όν. πατρός 
ΚΟΛΙΝ ΤΖΟΡΤΖ, γεν. 14-03-1996 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.211043/2019/0003303/17-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 20-12-2017 
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έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΠΕΡΘΗ, γίνεται 
δεκτή η από 20-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΤΛΕΪ Όνομα ΠΩΛ ANTONY ΤΖΕΪΜΣ Όν. πα-
τρός ΓΚΑΡΡΟΝΤ ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΦΡΕΪΖΕΡ, γεν. 04-07-1991 στην 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(8)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.214543/2018/0025514/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 21/24-05-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 26-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΥΣΑΪ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΜΠΑΚΙ, 
γεν. 25-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214347/2019/0006153/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 15/13-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 02-09-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΣΙ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ, 
γεν. 07-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214410/2019/0003435/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/30-03-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 16-01-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΑ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΧΑΜΙΤ, γεν. 
18-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.214526/2019/0005003/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 23/06-06-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 15-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΑΪ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΤΣΑΝ, 
γεν. 24-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.214528/2019/0005012/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/09-05-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 05-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΙΤΑΪ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΜΠΑΣ-
ΚΙΜ, γεν. 21-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(9)
   Τροποποίηση της Φ. 136936/2017/0003050/

19-05-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-

κών, περί απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας του 

αλλογενούς αλλοδαπού ιθαγένειας φιλιππινέζι-

κης, υπό στοιχεία: επώνυμο ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ ΚΟΡΤΑ-

ΝΤΟ, όνομα ΡΟΛΥ - ΤΖΙΩΡΤΖ, πατρώνυμο ΡΟΜΕΟ, 

που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-1986.   

 Με την Φ.136936/2019/0006060/3-5-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών τροποποιείται η Φ.136936/
2017/0003050/19-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1951/τ.Β΄/07-06-2017), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως 
ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 του αλλοδαπού ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ ΚΟΡΤΑΝΤΟ 
ΡΟΛΥ  - ΤΖΙΩΡΤΖ του ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-1986, ως προς το επώνυμο αυτού, 
από ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ ΚΟΡΤΑΝΤΟ σε ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(10)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.138272/2019/0002421/03-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ  217  Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/2016/
17-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλονίκης γίνεται δεκτή η από 21-05-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΕΓΚΑ Όνομα ΟΛΕΞΙΪ Όν. πατρός ΒΟΛΟ-
ΝΤΙΜΙΡ, γεν. 24-12-1976 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.211723/2019/0004576/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/07-02-2018 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Το-
μέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται δεκτή η από 13-10-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΦΡΙ Όνομα ΛΑΚΓΟΥΙΝΤΕΡ Όν. πατρός 
ΤΣΑΜΑΝ, γεν. 15-12-1993 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.211995/2019/0004574/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 2/14-02-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 19-03-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΖΟΝΗ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛ, γεν. 19-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.68961/2018/0028700/22-04-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 
του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 15-12-1998 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΦΡΕΜΟΒΑ Όνομα ΡΑΛΙΤΣΑ Όν. πατρός 
ΛΑΤΣΕΖΑΡ, γεν. 04-09-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(11)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.114062/2018/0028000/07-03-2019 απόφαση 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 29-01-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΟΕΝ (όνομα) ΣΑΪ ΣΑΛΤΙΕΛ (πατρώνυμο) ΣΑΜΟΥΗΛ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 15-02-1962, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδάφ.α΄ του ν.δ. 3370/1955. 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.110658/2019/0000438/05-03-2019 απόφαση 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 19-06-2017 αίτημα του (επώνυμο) 
ΝΑΝΟΥΣΗ (όνομα) ΡΟΥΣΛΑΝΤ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1965, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 εδάφ. β΄ του ν.δ. 3370/1955. 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(13)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.106415/2018/0026617/23-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2016 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΟΤΣΕ (όνομα) ΦΡΕΝΚΛΙΝ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 11490/14/03-08-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.109523/2018/0027763/23-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΠΥΡΟΥ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 19140/50/19-12-2016 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.108294/2018/0022732/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΕΜΕΤΑΪ (όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 20130/38/05-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.105719/2018/0027860/23-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-09-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρω-
ση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΓΚΙΩΝΗ (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟ (πατρώνυμο) MINO, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 6880/43/30-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.104523/2016/0018957/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (επώνυμο) ΝΤΕΛΑ ΚΡΟΥΖ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
29-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΑ ΚΡΟΥΖ (DELA CRUZ) (κύ-

ριο όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ROBERTO).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΓΚΜΑ (RAGMA) (κύριο όνομα) 
ANNI (ANNIE) .

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(14)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.107804/2018/0020501/23-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-12-2016 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΞΙΝΕΣΕ (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ - ΙΟΝΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΛΑΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
την 12-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 16190/56/01-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.109069/2019/0003305/16-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ  76  Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.  5β του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-03-2017 δή-
λωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΙΤΣΑΚΟΥ (όνομα) ΕΡΙΓΚΛΟΝΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1989, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/1495/16-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.  

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   
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(15)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.113950/2019/0003835/23-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 07-03-2018 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (όνομα) ΟΛΕΞΙ (πατρώνυμο) ΟΛΥΜΠΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 28-12-2015, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

(16)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.108547/2017/0002770/24-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-01-2017 δή-
λωση - αίτηση της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΟΣΑΡΟΥΓΚΟΥΕ ΦΕΪΒΟΡ (επώνυμο) ΕΝΑΜΠΟΥ-
ΛΕΛΕ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-07-2002 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) - (-) (κύριο όνομα) - (-).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΝΑΜΠΟΥΛΕΛΕ (ENABULELE) 

(κύριο όνομα) ΝΤΟΛΙ (DOLLY).
2. Με την Φ.108362/2019/0002241/19-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 

συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 12-07-1998 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΕΛΑ (MIRELA).
3. Με την Φ.103122/2019/0004071/23-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-04-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΙΣΑ (επώνυμο) ΛΙΚΟ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΚΟ (LIKO) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΚΟ (LIKO) (κύριο όνομα) ΕΝΤΙΑ-

ΝΑ (EDJANA) .

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  
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 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.101162/2018/0019225/23-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-08-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΤΟΠΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθμ. 10840/10/12-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.107720/2016/0034626/17-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
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Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-12-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΓΡΗΓΟΡΗ (επώνυμο) ΧΑΛΛΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑ-
ΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2008, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 28-08-2002 και η μητέρα του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΛΟΥΛΛΙ (HALLULLI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΛΟΥΛΛΙ (HALLULLI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΛΑΝΤΙΟΛΑ (GLADIOLA).
3. Με την Φ.108361/2017/0001893/19-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 

(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004  - 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-07-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ (ROCI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΤΣΙΜΙΡΕΛΑ (ROCI) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΡΕΛΑ (MΙRELA) .

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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