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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.59922/2020/0001096/20-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 6/21-03-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-04-2015 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός ΒΙ-
ΤΑΛΙ, γεν. 10-06-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214711/2020/0001407/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 48/09-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΤΣΗ Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ Όν. πατρός ΜΠΑΡ-
ΔΟΣ, γεν. 05-02-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)

    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.214463/2020/0001405/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 46/02-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑΝΗ Όνομα ΑΝΤΩΝΙΑ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, 
γεν. 18-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216252/2020/0000732/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 63/29-11-2018 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΝΤΑΜΙΑΝΟΒΑ Όνομα ΝΤΕΝΙΤΣΑ Όν. πατρός 
ΙΒΟ, γεν. 13-09-1990 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216867/2020/0001510/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 23/08-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 14-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΥΣΗ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΙΕ Όν. πατρός ΜΙΧΑΛ, 
γεν. 20-04-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216261/2020/0000725/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 3/22-01-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 05-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΑ Όνομα ΒΕΡΟΝ Όν. πατρός ΝΕΚΙ, γεν. 
26-10-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216868/2020/0001399/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 06/21-02-2019 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 05-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΤΙΟΥ Όνομα ΠΕΛΑΓΚΙΑ Όν. πατρός ΤΟΜΑ, 
γεν. 20-10-1961 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.212610/2020/0001432/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 3/30-03-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 15-04-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΚΟ Όνομα ΖΩΗ Όν. πατρός ΣΙΚΟΥ, γεν. 
01-03-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.208444/2020/0000629/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 29/06-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 

δεκτή η από 28-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΑΪ Όνομα ΜΙΓΚΕΝΑ Όν. πατρός ΚΛΕ-
ΜΕΝΤ, γεν. 11-02-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)

    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.215831/2020/0001437/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 25/05-09-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 01-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΤ Όν. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟ, γεν. 05-08-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216366/2020/0001443/17-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’), 
όπως ισχύουν και μετά το 7/18-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 29-05-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΛΙ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, γεν. 
04-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.64755/2020/0001403/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 
2910/2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’) 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται 
δεκτή η από 20-07-1998 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙ Όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΤΖΕΤ, γεν. 03-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.53555/2020/0001507/17-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 
2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α) και 
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του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται 
δεκτή η από 20-08-1996 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΟΥΚΑ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΝΟΥΣ, γεν. 27-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.216371/2020/0001488/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 35/14-11-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΑ Όνομα ΠΕΡΠΑΡΙΜ Όν. πατρός ΧΑ-
ΡΙΦ, γεν. 13-12-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.216372/2020/0001513/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 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 πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΑΚΑ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΚΩΤΣΟ, 
γεν. 16-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.72434/2020/0001379/14-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/ 
2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) γίνεται 
δεκτή η από 09-07-1999 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΝΤΑΡΙ Όνομα ΜΑΡΙΝΕΛΑ Όν. πατρός 
ΙΟΑΝ, γεν. 05-04-1973 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.2606/2019/0001076/ΑΚ/18-02-2020 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 
09-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΟΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, 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 11-06-2019, 
σύμφωνα με την αριθ. 5626/03-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

Ι

(5)

Α   πόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.6865 /2019/0001460/31-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του 
άρθρου 111 παρ. 6 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 27-05-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΝΙΑΝ 
(όνομα) ΣΕΡΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην Γεωργία την 04-08-1990, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
παρ. 1 του ν.1438/1984.

  Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.7200 /2017/0001972/31-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του 
άρθρου 111 παρ. 6 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 08-08-2017 αίτημα του γονέα της ανήλικης 
(επώνυμο) ΠΑΝΙΑΝ (όνομα) ΕΛΕΝΕ (πατρώνυμο) ΣΕΡ-
ΓΚΟ που γεννήθηκε στην Γεωργία την 22-11-2009, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

  Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
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(7)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.6905 /2019/0001390/31-01-2020 απόφαση 
της Περιφερειακής Διευθύντριας Ιθαγένειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) και του 
άρθρου 111 παρ. 6 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 11-7-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΝΙΑΝ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΕ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννή-
θηκε στην Γεωργία την 08-12-1993, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν.1438/1984.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(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 τη Φ.3510/2020/0000133/06-02-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
23-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΑΚΟΥΛΙΤΣ 
(όνομα) ΚΑΤΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ, που γεννή-
θηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 09-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθ. 4048/03-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από 
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΝΤΡΑΚΟΥΛΙΤΣ σε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΡΑΚΟΥΛΙΤΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.8423/2019/0000490/21-02-2020 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 15-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΡΑΜΗ (BRAME) ΛΑΜΠΡΙ-
ΝΗ (LLAMBRINI) ον. πατρός ΑΝΤΩΝ (ANDON), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α416349, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-01-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την Φ.8634/2019/0000500/21-02-2020 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 28-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗ (CIPI) ΕΒΕΛΙΝΑ (EVELINA) 
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α385685, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1983 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ.

3.- Με την Φ.8643/2019/0002573/21-02-2020 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 29-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΓΟΡΑ (AGORA) ΧΑΡΙΚΛΙΝΑ 
(HARIKLINA) ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α219920, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-08-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

    (10)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.8606/2019/0000047/19-02-2020 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 
14-01-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΑ (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (πατρώνυ-
μο) ΣΩΚΡΑΤ,   που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-2003 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
αριθ. 11479/24-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.8657/2019/0000313/17-02-2020 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 06-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) 
ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΜΙΚΛΟΒΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-10-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΚΛΟΒΑΝ (MIKLOVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΣΕΛΝΤΑ (MARSELDA).
2. Με την Φ.8649/2019/0000223/17-02-2020 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 30-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΑΡΤ 
(επώνυμο) ΤΟΡΡΑΪ (πατρώνυμο) ΧΕΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑΪ (TORRAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΕΡΟΝ (HERON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑΪ (TORRAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΡΑΛΝΤΑ (GERALDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.8675/2019/0000411/17-02-2020 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 12-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΓΙΕ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΛΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 08-08-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την αριθ. 915/04-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.8660/2019/0000323/17-02-2020 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 άρθρου1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-10-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟ-
ΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΣΑ (VJOSA).
3. Με την Φ.8650/2019/0000231/17-02-2020 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 31-01-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΑ (επώνυ-
μο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) MONTI, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (HAJDARI) (κύριο όνο-

μα) MONTI (MONDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (HAJDARI) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
4. Με την Φ.8672/2019/0000406/17-02-2020 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 12-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυ-
μο) ΖΕΚΙΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΝΕΣΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
21-02-2006 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΑΪ (ZEQAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΝΕΣΤ (ERNEST).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΙΑΪ (ZEQAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΙΚΕΝΑ (BRIKENA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(12)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ.8921/2019/0002451/20-02-2020 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 30-04-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΣΙΣΜΑΝΙΑΝ (όνομα) ΑΛΙΝΕ (πατρώνυμο) ΧΑΪΓΚ-ΚΑΤΣΙΓΚ-
ΖΙΡΑΪΡ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 25-06-1980, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την Φ.9064/2019/0002695/20-02-2020 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 

γίνεται δεκτό το από 21-08-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΡΗΤΙΚΟΣ (όνομα) 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(13)

      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.8370/2018/0005018/17-02-2020 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 23-10-2018 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙ (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
2. Με την Φ.8661/2019/0000325/17-02-2020 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 07-02-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΓΙΟΝ (επώνυμο) 
ΣΠΑΪΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΕΝΚΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
14-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΪΛΛΑΡΙ (SPAILLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΚΕΛ (ENKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΪΛΛΑΡΙ (SPAILLARI) (κύριο 

όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
3. Με την Φ.8630/2019/0000177/10-02-2020 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 
28-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΛ (επώνυμο) ΚΥΠΙ (πατρώνυμο) 
ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-06-2003 
και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την 
αριθ. 747/30-01-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10768 Τεύχος B’ 1047/27.03.2020

*02010472703200008*

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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