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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.23963/2019/0006733/20-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΟΒΑΝΗΣ (JOVANI) ΘΩΜΑΣ 
(ΤΗΟΜΑ) ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α405110, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-04-1965 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

2. Με την Φ.24227/2019/0006731/20-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΥΤΣΟΥ (KUCO) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(ANASTASIA) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α391767, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-05-1930 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

3. Με την Φ.27679/2019/0015806/20-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 26-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΜΑΡΙΑ 
(MARIA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α486476, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-04-1992 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

4. Με την Φ.24546/2019/0005022/20-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΧΟΣ (ΜΙΗΟ) ΜΙΧΑΛΗΣ 
(MIHAL) ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α501536, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-07-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.45693/2019/0018037/08-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2000 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ. 16680/7/01-11-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.44449/2019/0011713/08-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 άρθρου 1Β του Κώδικα ελληνικής ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΑ (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΖΙΓΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-08-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση εν-
νέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, 
σύμφωνα με την αριθμ. 7507/4/01-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.45211/2019/0013365/08-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού 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 άρθρου 1Β του Κώ-
δικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-11-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΟΥΓΙΑ 
(όνομα) ΕΓΚΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 16550/56/04-11-2016 βεβαίωση, 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.50163/2019/0007634/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΣΟ (KASO) ΜΑΡΙΟΣ 
(MARJO) ον. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMONDI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A361631, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-09-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

2. Με την Φ.50164/2019/0007635/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΣΟ (KASO) ΑΝΝΑ (ANA) ον. 
πατρός ΑΛΟΥΣ (ALUSH), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A331719, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1976 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

3. Με την Φ.49105/2018/0025902/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΓΙΟΥ (LLAJO) ΙΛΛΥΡΙΑΝΑ 
(ILLRJANA) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A367854, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26- 12-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

4. Με την Φ.49091/2018/0025908/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΤΣΕ (GOCE) ΜΑΡΙΑ (MARIE) 
ον. πατρός ΤΑΜΠΕ (TAMBE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A420295, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1973 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ). 

5. Με την Φ.45629/2019/0012180/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΡΑ (BARA) ΕΝΓΚΛΑΝΤΙΝΑ 
(ENGLANTINA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (DHIMITRAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A562336, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 08-12-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

6. Με την Φ.49283/2018/0026011/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΜΑ (GUMA) ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
(PERIKLI) ον. πατρός ΑΛΕΞΗ (ALEKS), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A493190, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05- 1998 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

7. Με την Φ.50150/2019/0012567/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΝΓΚΑ (MINGA) ΚΡΙΣ-
ΤΙΑΝ (KRISTIAN) ον. πατρός ΛΑΖΑΡ (LLAZAR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A494995, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

8. Με την Φ.3091/2019/0013027/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 06-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΛΟ (KULO) ΛΑΖΑΡΟΣ 
(LLAZAR) ον. πατρός ΜΑΡΚΟ (MARKO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A494690, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-1993 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

9. Με την Φ.50093/2019/0006688/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 08-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΡΑΤΗ (MURATI) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
(HARIKLA) ον. πατρός ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (DHIONISI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A557097, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

10. Με την Φ.49085/2018/0025906/02-12-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΑΣ (KOCA) ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTAQ) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTER), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A494392, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-05-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.1168/2019/0000839/09-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 03-10-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΔΗΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΒΙΤΤΙΓΚ (όνομα) ΦΑΝΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΜΕΞΙΚΟ την 13-09-1976, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ. α' του ν.δ. 3370/1955, καθώς και η εγγραφή 
της στο δημοτολόγιο του Δήμου Μουζακίου.

2. Με την Φ.1169/2019/0000840/09-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό 
το από 03-10-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΔΗΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΒΙΤΤΙΓΚ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στο ΜΕΞΙΚΟ την 26-11-1978, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ. α' του ν.δ. 3370/1955, καθώς και 
η εγγραφή της στο δημοτολόγιο του Δήμου Μουζακίου. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

    (5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3403/2018/0003643/07-01-2020 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 11-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΟΪΤΣΑ (επώνυμο) 
ΜΕΧΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΑΠΟ-
ΚΟΡΩΝΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (ΜΕΗΜΕΤΙ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΧΜΕΤΙ (ΜΕΗΜΕΤΙ) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
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2. Με την Φ.3615/2019/0001279/08-01-2020 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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-06-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΟ 
(επώνυμο) ΛΑΜΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-2006 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΑΪ (LAMCAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΤΣΑΪ (LAMCAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
3. Με την Φ.3510/2019/0000530/07-01-2020 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 Κώ-
δικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΝΗ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΗΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2010 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, 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 23-06-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΝΗ (CEKANI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΜΗΛ (QAMIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΝΗ (CEKANI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΛΖΙΜΕ (LULZIME).
4. Με την Φ.3595/2019/0001183/18-12-2019 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 05-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΡΑΛΝΤΟ (επώνυ-
μο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2012 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 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 06-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΑΝ (BLERTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
5. Με την Φ.3597/2019/0001187/18-12-2019 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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-06-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ 
(επώνυμο) ΠΑΣΕΝΚΟ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2012 και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-03-2006 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΕΝΚΟ (PASHENKO) (κύριο 

όνομα) ΓΚΙΟΡΓΚΙ (GIORGI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΕΝΚΟ (PASHENKO) (κύριο 

όνομα) ΝΕΛΙ (NELI).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8510/2019/0003124/09-01-2020 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 31-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) 
ΝΤΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ, 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 
11-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (DODAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (DODAJ) (κύριο όνομα) 

ΤΖΥΣΤΕ (GJYSTE).
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2. Με την Φ.8511/2019/0003308/09-01-2020 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 31-10-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 11-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (DODAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ (DODAJ) (κύριο όνομα) 
ΤΖΥΣΤΕ (GJYSTE).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην Φ.4151/2019/0001072/01-11-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4062/07-11-2019 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται:

το λανθασμένο πατρώνυμο: "Βανγκέλ"
στο ορθό πατρώνυμο: "Ευάγγελος".

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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