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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.173487/2020/0000896/25-2-2020 απόφαση 
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 32/5-7-2017 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-2-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΑΒΕΛΛΑ, Όνομα ΑΦΙΝΕΤ, Όν. πατρός ΚΕ-
ΡΙΜ, γεν. 5-12-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με τη Φ.215074/2020/0001920/27-2-2020 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 33/11-7-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η από 28-5-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΜΜΟΥΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Όνομα ΦΑΤΜΑ 
ΜΑΝΕΛ, Όν. πατρός ΜΧΑΜΕΝΤ, γεν. 11-07-1982 στην 
ΤΥΝΗΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.215100/2020/0001874/27-2-2020 από-
φαση 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 (217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 15/
20-9-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
15-9-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΝΤΑΗ, Όνομα ΕΡΙΝΤΑ, Όν. πατρός ΤΖΕΜΙΛ, 
γεν. 10-12-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
     Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

  Με τη Φ.199734/2018/0018553/25-2-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώ-
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δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν.3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), όπως ισχύει, ανακαλείται η 
Φ.199734/2017/0011670/19-5-2017 απόφαση πολιτο-
γράφησης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσι-
εύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 1900/1-6-2017 (τ.Β΄), επειδή 
παρήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία του 
ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής της, χωρίς 
ο αλλογενής αλλοδαπός υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ, Όνομα ΡΑΝΤΖΟΤ, Όν. πατρός ΤΕΤΖΙ-
ΝΤΕΡ ΠΑΛ, γεν. 19-6-1994 στην Ινδία, να δώσει τον όρκο 
του Έλληνα πολίτη.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(4)

     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με τη Φ.201451/2019/0013212/31-12-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά την από 15-1-2016 έκθεση του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 15-1-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΖΕ, Όνομα ΑΜΑΛΙΑ, Όν. πατρός ΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ, γεν. 14-10-1943 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(5)

     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με τη Φ.199102/2016/0019999/20-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά την από 9-6-2015 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στ ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
9-6-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΚΑ, Όνομα ΚΩΣΤΑΚ, Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΑ, 
γεν. 15-5-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(6)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με τη Φ.135402/2019/0014403/24-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά την από 6-8-2012 έκθεση του 
Διευθύνοντος το προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 13-1-2012 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ, Όνομα ΜΠΕΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ Όν. πατρός ΖΑΝ, γεν. 6-11-1944 στην ΣΥΡΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(7)

     Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με τη Φ.216236/2020/0001254/24-2-2020 απόφαση 
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 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 20/29-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας, γίνεται δεκτή η από 3-7-2015 αίτηση πολιτογράφη-
σης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΟΜΠΝΙΤΣ, Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ, Όν. πατρός 
ΣΤΑΝΙΣΛΑΟΥ, γεν. 4-5-1980 στην ΣΛΟΒΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(8)

     Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

  Με τη Φ.133381/2020/0000397/25-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), όπως ισχύει, ανακαλείται η Φ.133381/
2017/0030682/24-11-2017 απόφαση πολιτογράφησης 
του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. με αριθμό 4344/13-12-2017 (τ.Β΄), επειδή παρήλ-
θε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία του ενός 
έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της, χωρίς ο 
αλλογενής αλλοδαπός υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΚΟΥΝΤΑ, Όνομα ΧΑΝΙ, Όν. πατρός ΧΕΛΜΙ, 
γεν. 6-6-1974 στην Αίγυπτο, να δώσει τον όρκο του Έλ-
ληνα πολίτη.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(9)
     Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

  Με τη Φ. 198643/2018/0017596/21-2-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), όπως ισχύει, ανακαλείται 
η Φ.198643/2017/0009001/19-5-2017 απόφαση πολιτο-
γράφησης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσι-
εύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 1900/1-6-2017 (τ.Β΄), επειδή 
παρήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία του 
ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της, χωρίς 
ο αλλογενής αλλοδαπός υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΧΕΡ, Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΑΡΙΟΥΣ, Όν. 
πατρός ΜΑΡΙΟΥΣ ΖΜΠΙΓΚΝΙΕΒ, γεν. 30-3-1992 στην Πο-
λωνία, να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(10)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

    1. Με τη Φ.216196/2020/0001489/26-2-2020 απόφαση 
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 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 1/15-1-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α, γίνεται δεκτή η 
από 17-3-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΛΕΝΣΙΑ, Όνομα ΝΤΕΜΠΟΡΑ, Όν. πατρός 
ΦΕΛΙΠΕ, γεν. 2-12-1949 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με τη Φ.216197/2020/0001808/25-2-2020 απόφαση 
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 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 22/14-12-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γί-
νεται δεκτή η από 8-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΡΑ, Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝ, Όν. πατρός ΣΑΝΤΡΙ, 
γεν. 9-11-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(11)

      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με τη Φ.216726/2020/0002162/20-2-2020 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 20-12-2018 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Όν. 
πατρός ΦΩΤΙΟΣ, γεν. 24-8-1974 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.  Με τη Φ.217115/2020/0002163/20-2-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 19-3-2019 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ, Όνομα ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ, 
Όν. πατρός ΣΑΒΒΑΣ, γεν. 11-1-1954 στην ΚΥΠΡΟΣ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ    
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*02008911703200004*

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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