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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με τη Φ.216752/2019/0009950/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 37/28-11-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 31-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
με στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΤΣΤΑΡ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΣΕΡΓΚΙ, 
γεν. 24-09-1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216758/2019/0009957/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’ ), 
όπως ισχύουν και μετά το 7/14-03-2018 πρακτικό της 
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού με στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΣΝΕΤΣΙ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός ΡΟΚ, 
γεν. 25-04-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.216757/2019/0009956/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 10/08-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 26-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού με στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΤΣΟΣ Όνομα ΜΙΛΙΤΙΑΔΗΣ Όν. πατρός 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, γεν. 04-03-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.216763/2019/0009963/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 39/14-12-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
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Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 07-10-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
με στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΧΑΪ Όνομα ΚΑΣΤΡΙΟΤ Όν. πατρός ΠΑΝΤΕ-
ΛΗ, γεν. 06-08-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.216771/2019/0010014/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 37/28-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 31-07-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΝΙ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, 
γεν. 23-05-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.104530/2019/0016630/22-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του 
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α') 
καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') 
και μετά το αριθμ. 4/17-04-2019 πρακτικό της Β' Επι-
τροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτή η από 29-07-2004 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΟΦΙΝ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΝΤΟΥΜΙ-
ΤΡΟΥ, γεν. 15-11-1973 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με τη Φ.216231/2019/0015890/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
με στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΑΪ Όνομα ΑΦΡΙΜ Όν. πατρός ΜΟΥΧΟ, 
γεν. 13-06-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216232/2019/0015891/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-02-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΑΪ Όνομα ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΕ Όν. πατρός 
ΜΟΥΣΤΑΦ, γεν. 09-08-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με τη Φ.216233/2019/0013699/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/29-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 29-01-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
με στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΟΥΤΑΪ Όνομα ΒΑΣΙΛ Όν. πατρός ΤΑΪΠ, 
γεν. 10-02-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με τη Φ.44632/2019/0010016/22-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 2/14-05-
2019 πρακτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-07-2006 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΡΚΙΣΣΙΑΝ Όνομα ΝΑΖΕΛΙ Όν. πατρός ΧΑΜ 
ΠΑΡΤΣΟΥΜ, γεν. 17-07-1962 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με τη Φ.214964/2019/0009545/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/15-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 21-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΙΕΜΑΝΤΙ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΑΛΟ, 
γεν. 13-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με τη Φ.214963/2019/0009546/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 20/15-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 21-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού με στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΙΕΜΑΝΤΙ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑ, γεν. 21-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με τη Φ.205090/2019/0016305/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατά-
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 5/15-05-2019 πρα-
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κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 17-03-2010 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού με στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΛΣΙΚΟΥ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός 
ΣΑΜΙ, γεν. 08-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με τη Φ.137151/2019/0010155/22-10-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 5/15-05-2019 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 16-02-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΒΓΚΙΡΑ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός ΒΙΤΑΛΙ, 
γεν. 04-07-1977 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με τη Φ.68473/2019/0010304/22-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 5/16-05-2019 πρα-
κτικό της Γ' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 19-10-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΜΑΣ ΤΟΡΡΕΣ Όνομα ΣΥΛΒΙΑ Όν. πατρός 
ΠΑΤΡΙΣΙΟ, γεν. 03-11-1954 στο ΠΕΡΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με τη Φ.138762/2019/0016486/22-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 6/13-03-2018 πρα-
κτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 17-09-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΗΒΕΝΣ Όνομα ΝΤΟΟΥΝ ΜΙΣΕΛ Όν. πατρός 
ΤΖΩΝ ΜΥΡΩΝ, γεν. 30-12-1967 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με τη Φ.216670/2019/0015661/22-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 04/07-02-
2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης 
γίνεται δεκτή η από 14-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΟΓΙΤΣ Όνομα ΒΕΣΝΑ Όν. πατρός ΡΑΝΤΟ-
ΜΙΡ, γεν. 10-10-1968 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με τη Φ.216539/2019/0016636/22-10-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 35/14-11-2018 πρακτικό 
της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραι-
ώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής με στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΜΠΑΪ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΝΤΕΛΙ, 
γεν. 29-09-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.39710/2019/0002299/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 03-
06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΖΑΙ (όνο-
μα) ΝΙΚΕΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΙΑΖΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ στις 30-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας διότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2018, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/5876/28-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με τη Φ.39711/2019/0002301/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
05-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ (όνο-
μα) ΕΝΕΟ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ στις 15-12-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
διότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2018, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/5716/ 
27-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.
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 3. Με τη Φ.39763/2019/0002577/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
10-07-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΛΑ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
28-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/7605/02-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 
Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.39751/2019/0002388/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΓΙΑΧΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
στις 20-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.53.1/7147/01-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με τη Φ.39764/2019/0002470/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 10-
07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ANTONIO (επώνυμο) ΚΟΤΣΟ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 17-01-
2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/7535/01-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με τη Φ.39770/2019/0002516/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
17-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΣΕΪΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 09-06-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας διότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/7579/01-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με τη Φ.39773/2019/0002521/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
17-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
17-09-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.53.1/7729/05-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με τη Φ.39774/2019/0002528/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
17-07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΚΟΝΟΜΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΙΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 20-10-
2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/7329/02-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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  (6)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.39687/2019/0002277/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
15-05-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
05-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας διότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/3900/09-04-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με τη Φ.39745/2019/0002376/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 03-
07-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
24-05-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/7430/01-07-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με τη Φ.39747/2019/0002379/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
29-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.53.1/7423/01-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με τη Φ.39756/2019/0002402/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-

πού με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΕΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
03-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/7447/01-07-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι  

(7)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

Με τη Φ.39673/2019/0002043/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 03-05-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (όνομα) ΕΡΝΤΙΚΛΕΝΤ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
στις 03-10-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/1111/01-02-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι   

(8)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

   Με τη Φ.2163/2019/0000890/22-10-2019 απόφαση 
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του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-06-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (όνομα) ΡΕΝΑΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΕΩΡΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 
5401/08-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ  

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.5101/2019/0002520/22-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 10-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΤ (επώνυμο) 
ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-12-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥ-
ΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, διότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-
08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ (MUHARREM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA) (κύριο όνομα) 

APIETA (ARJETA).
2. Με τη Φ.5568/2019/0001397/22-10-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 23-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-

ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΤΟΝ (επώνυμο) 
ΜΑΝΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
διότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ (MANUKA) (κύριο 

όνομα) ΑΓΙΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ (MANUKA) (κύριο όνο-

μα) ΕΜΡΙΕ (EMRIE).
3. Με τη Φ.5569/2019/0001398/22-10-2019 απόφα-

ση του Γενικού 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 23-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΝΤΙΑΝ (επώνυ-
μο) ΜΑΝΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
διότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ (MANUKA) (κύριο 

όνομα) ΑΓΙΕΤ (AJET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΟΥΚΑ (MANUKA) (κύριο όνο-

μα) ΕΜΡΙΕ (EMRIE). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας Χαλκιδικής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

        Στη Φ.29371/2019/0002323/2019/25-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1890/τ.Β΄/28-5-2019 στην στήλη β΄, στον στίχο 22 εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το λανθασμένο: "Φ.29371/2019/0002323/25-3-2019" ,
στο ορθό: "Φ.29371/2019/0002323/26-3-2019".

  (Από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας)
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(11)
        Στην Φ.29049/2019/0003286/21-03-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1368/Β΄/
22-04-2019 στη στήλη β΄ στον 4ο στίχο εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το λανθασμένο: «(DODI)», 
στο ορθό: «(LORENC)». 

 (Από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας). 

Ι

(12)
       Στο ΦΕΚ 1770/τ.Β΄/21-05-2019, που δημοσιεύθηκε η 

Φ. 23390/2019/0000130/08-04-2019 απόφαση του Ει-
δικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διορθώνεται ο δήμος κατοικίας:

από το λανθασμένο: «Με τη Φ. 2390/2019/0000130/
08-04-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών…, γίνεται απο-
δεκτή η από 16-01-2019 δήλωση -αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, …με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (όνομα) 
ΜΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΙΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-1999 και κατοικεί στον δήμο ΤΡΙ-
ΦΥΛΙΑΣ, …βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου»,

στο ορθό: «Με τη Φ. 2390/2019/0000130/08-04-2019 
απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών…, γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2019 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
…με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΙΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-08-1999 και κατοικεί στον δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ …βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46994 Τεύχος B’ 4104/11.11.2019

*02041041111190008*

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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