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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.14563/2019/0011029/17-01-2020 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 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΛΟΤΗ 
(όνομα) ΤΖΕΝΣΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-12-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2009, σύμφωνα με την αριθμ. 
3745/08-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.14543/2019/0011021/17-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΡΝΤΟΚΑ (όνο-
μα) ΤΖΕΝΗ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
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στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 
1766/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ. 14540/2019/0011019/17-01-2020 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 συν-
δυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 18-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΓΚΟΡΟΝΤΝΙΟΥΚ 
(όνομα) ΠΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΜΙΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 14-02-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2009, σύμφωνα με την αριθμ. 17902/10-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

4. Με την Φ.14527/2019/0010992/17-01-2020 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 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΤΟ 
(όνομα) ΒΑΓΓΟΥΣ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την 
αριθμ. 3981/10-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.14524/2019/0010985/17-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου  έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΚΙΡΑΪ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-1997, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 
2126/13-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.14522/2019/0010983/17-01-2020 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΖΟΥΛΛΑΟΥ 
(όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 300/19-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

7. Με την Φ.14519/2019/0010426/17-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΑΓΚΑΪ (όνο-
μα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την 
αριθμ. 999/04-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

Ι

(2)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.14486/2019/0009899/14-01-2020 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
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νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008, σύμφωνα με την αριθμ. 1846/25-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

2. Με την Φ.14489/2019/0010416/14-01-2020 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 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΚΟΜΑΝΙ 
(όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-06-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με την 
αριθμ. 9735/30-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την Φ.14510/2019/0010422/14-01-2020 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΠΩΒ (όνο-
μα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 21-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ. 4185/04-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.14517/2019/0010424/14-01-2020 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 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) MATA 
(όνομα) ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 26075/26-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

5. Με την Φ.14444/2019/0010372/14-01-2020 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. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΝΙΑ 
(όνομα) ΡΩΜΑΙΟ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα 
με την αριθμ. 2903/30-10-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.14436/2019/0010363/13-01-2020 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. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΛΑ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 2207/17-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

7. Με την Φ.16474/2019/0010130/13-01-2020 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 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΡΟ 
(όνομα) ΧΕΛΕΝΙ (πατρώνυμο) ΘΟΜΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-10-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2005, σύμφωνα με την αριθμ. 649/69/03-03-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της, από 
ΧΕΛΕΝΙ ΠΟΡΟ σε ΕΛΕΝΗ ΠΟΡΟΥ.
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8. Με την Φ.14455/2019/0009901/14-01-2020 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 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΣΗ (όνο-
μα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 24842/20-07-2013 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.  

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  

Ι

(3)
     Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.1997/2019/0000367/21-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), που αντικατέστησαν τις αντί-
στοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώ-
θηκε στο 2/26-02-2013 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή 
η από 01-02-2008 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (επώνυμο) ΟΣΙΠΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΟΡΓΚΙΙ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 25-09-1988, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΟΣΙΠΟΒΑ 
σε ΟΣΙΠΙΔΟΥ.

2. Με την Φ.2251/2019/0000572/22-01-2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντρι-
ας Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  39 
του ν.  4604/2019 (ΦΕΚ  50  Α΄), που αντικατέστη-
σαν τις αντίστοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη 
τη θετική γνωμοδότηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, 
όπως διατυπώθηκε στο 8/16-12-2014 πρακτικό, γίνεται 
αποδεκτή η από 18-01-2011 αίτηση του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΔΜΗΤΡΗ (επώνυμο) ΑΛΕΠΟΒ (πατρώ-
νυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
29-07-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΔΜΗΤΡΗ ΑΛΕΠΟΒ σε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΠΙΔΗΣ.

3. Με την Φ.2278/2018/0001981/22-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), που αντικατέστησαν τις αντί-
στοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδό-
τηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε 
στο 4/18-05-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
09-11-2010 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΪ (επώνυμο) ΧΑΡΛΑΜΠΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 12-01-1969, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΝΙΚΟΛΑΪ 
ΧΑΡΛΑΜΠΙΝΤΙ σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ.

4. Με την Φ.2849/2019/0000009/21-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), που αντικατέστησαν τις αντί-
στοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώ-
θηκε στο 7/12-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή 
η από 29-04-2010 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΧΑΡΛΑΜΠ (επώνυμο) ΜΕΡΙΤΣΙΔΗ (πατρώνυμο) 
ΑΜΠΡΑΜ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 09-06-1963, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΧΑΡΛΑΜΠ ΜΕΡΙΤΣΙΔΗ σε ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΡΙΤΣΙΔΗΣ.

5. Με την Φ.2850/2019/0000099/14-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), που αντικατέστησαν τις αντί-
στοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώ-
θηκε στο 7/12-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή 
η από 29-04-2010 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ (επώνυμο) ΜΕΡΙΤΣΙΔΗ (πατρώνυμο) 
ΧΑΡΛΑΜΠ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 19-08-1991, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΡΙΤΣΙΔΗ σε ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΙΤΣΙΔΗΣ.

6. Με την Φ.2851/2019/0000100/14-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), που αντικατέστησαν τις αντί-
στοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδό-
τηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε 
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στο 7/12-10-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
29-04-2010 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΕΡΙΤΣΙΔΗ (πατρώνυμο) ΧΑΡΛΑΜΠ, 
που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 19-08-1991, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.  

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή 
Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 Με την Φ.2940/2020/0000059/22-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), που αντικατέστησαν τις αντί-
στοιχες του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδό-
τηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθηκε 
στο 5/15-06-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
18-11-2015 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΧΤΑΝΓΚΙ (επώνυμο) ΓΚΕΖΙΜΠΕΪΚΩΒ (πατρώνυμο) 
ΦΕΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-09-1963, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.  

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή 
Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  
Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.1768/2019/0000870/23-12-2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 17-04-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΑΤΙΡΙΔΗΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝ (πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 19-01-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την Φ.2288/2020/0000042/21-01-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας 

Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 
του ν. 4604/2019, που αντικατέστησαν τις αντίστοιχες 
των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
και τις διατάξεις του άρθρου  41 του ν.  3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμο-
δότηση της της Δ΄ Ειδικής Επιτροπής, όπως διατυπώθη-
κε στο 5/15-06-2018 πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2012 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΧΑΡΛΑΜΠΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ, 
που γεννήθηκε στην ΚΙΡΓΙΖΙΑ στις 01-08-1957, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΧΑΡΛΑΜΠΙΝΤΙ 
σε ΧΑΡΛΑΜΠΙΔΟΥ.

2. Με την Φ.3303/2019/0000274/21-01-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθα-
γένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 
του ν.  4604/2019 (ΦΕΚ  50  Α΄), γίνεται δεκτό το από 
19-03-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ στις 
26-01-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή 
Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

I

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.4595/2019/0001358/14-11-2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 21-02-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒ (όνομα) ΚΟΥΖΜΑ (πατρώνυμο) 
ΙΣΑΑΚ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-03-1994, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984. 

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή 
Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

I

(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη, χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την Φ.2923/2019/0000508/15-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 A΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΕΤ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-09-1999, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
αριθμ. 27020/20-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

Ι

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3052/2019/0001313/15-01-2020 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 A΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 01-10-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) ΙΣΜΕΤΕ 
(επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 03-04-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΙΣΜΕΤ (ISMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΕ (FATMIRE).
2. Με την Φ.3084/2019/0001303/15-01-2020 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 A΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 29-10-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

Ι

(10)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.3014/2019/0001338/15-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 A΄), γίνεται αποδεκτή η από 
03-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (επώνυμο) ΓΚΙΑΠΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΙΛΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμ-
φωνα με την αριθμ. 15446/11-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

Ι

(11)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την Φ.2997/2019/0000958/10-01-2020 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 24-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής, υπό στοιχεία: ΛΑΤΕ (LATE) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(KOSTANDINA) όν. πατρός ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
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με αριθμό Α230011, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-09-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

Ι

(12)

     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την Φ.39466/2019/0003483/17-01-2020 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 απο-
δεκτή η από 16-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΗΚΟΥ (ZIKO) ΟΛΓΑ (OLLGA) 
όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A495771, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-07-1973 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ.α.α.
Η Προϊσταμένης Τμήματος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΝΤΗ  

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)

        1. Στην 217/15/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊ-
σταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 66/τ.Β΄/21-01-2020, στη σελίδα 645, στη β΄ στή-
λη, στον 13ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ή Mu harn med Nawaz»,
στο ορθό: «ή Muhammed Nawaz».
2. Στην 357/17/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊ-

σταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 66/τ.Β΄/21-01-2020, στη σελίδα 648, στην 
α΄ στήλη, διορθώνονται: 

α) στον 20ο στίχο, εκ των άνω: 
το εσφαλμένο: «ή Adrian (επ.)»,
στο ορθό: «ή Adnan (επ.)»,
β) στον 23ο στίχο, εκ των άνω: 
το εσφαλμένο: «02110.1980»,
 στο ορθό: «02-10-1980».  

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

(14)
      Στην Φ.2631/2019/0000485/30-10-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5089/τ.Β΄/31-12-2019, δι-
ορθώνεται η ιδιότητα του υπογράφοντος:

από το εσφαλμένο: «Προϊστάμεος»,
στο ορθό: «Προϊστάμενος». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  

Ι

(15)
   Στην Φ.5790/2019/0001771/19-11-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4558/13-12-2019 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται το όνομα πατρός:

από το εσφαλμένο: «ΓΚΙΕΡΚΙ»,
στο ορθό: «ΓΚΙΕΡΓΚΙ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  

Ι

(16)
     Στην Φ. 23780/2019/0002439/18-12-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5108/τ.Β΄/31-12-2019, 
γίνεται η εξής διόρθωση:

από το εσφαλμένο: «Με την Φ23780/2019/0002439/
18-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, …, γίνεται αποδεκτή η από 
25-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 
13-09-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, …και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ(MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΪΝΤΑ (AIDA).»,
στο ορθό: «Με την Φ23780/2019/0002439/18-12-2019 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, …, γίνεται αποδεκτή η από 25-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου, με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (πατρώνυ-
μο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 13-09-2012 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, …και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (MATRAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΪΝΤΑ (AIDA).». 

 (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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