
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

6 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

7 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (JANI 
KRISTINA).

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς, ΣΠΥΡΟ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (SPIRO 
ADRIATIK).

10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΣΙΛΑ ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ (SILA 
ENGJELLUSHE).

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

13 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

14 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

15 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.216537/2020/ 
0001171/10-02-2020 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 653/ 
28-02-2020 (τ.Β’).

16 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 18969/2017/0006522/ 
22-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 4603/13-12-2019 (τ.Β’).

17 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.2007/2020/0000029/ 
03-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 508/19-02-2020 (τ.Β’).

18 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.2312/2019/0001703/ 
24-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 217/03-02-2020 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.215736/2020/0001599/04-03-2020 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 1/09-07-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΟΒΑ ΒΛΑΣΤΑΚΗ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
Όν. πατρός ΚΙΡΤΣΟ, γεν. 17-11-1971 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.198912/2020/0002435/04-03-2020 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 18/27-03-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-10-2012 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΙΒΑΝΙΚ Όνομα ΓΚΑΝΝΑ Όν. πατρός ΟΛΕΞΙ, 
γεν. 11-11-1964 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214534/2020/0001582/04-03-2020 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 16/04-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-10-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΙΒΑΝΑ Όν. πατρός ΝΑΜΙΚ, 
γεν. 26-05-1978 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.213118/2020/0002628/27-02-2020 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 3/07-02-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 17-11-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΪΡΙ Όνομα ΧΑΣΣΑΝ Όν. πατρός ΧΟΥΣΣΕΪΝ, 
γεν. 22-11-1978 στο ΙΡΑΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213119/2020/0002629/27-02-2020 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 4/14-02-2018 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 03-12-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΚΡΤΣΙΑΝ Όνομα ΑΡΜΙΝΕ Όν. πατρός ΒΑ-
ΧΑΝ, γεν. 26-12-1982 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.206869/2020/0001194/27-02-2020 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 5/09-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 25-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΜΠΟΥΣΚΕΑΝ Όνομα ΛΙΝΤΙΑ Όν. πατρός 
ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 22-04-1959 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.214166/2020/0001924/27-02-2020 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 13/25-04-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-10-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΝΗΣ Όνομα ΒΙΚΤΩΡ Όν. πατρός ΜΠΟΥ-
ΣΙ, γεν. 28-03-1958 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.213800/2020/0001119/27-02-2020 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 2/17-05-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 29-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΡΙΝΙΑΝ Όνομα ΡΙΠΣΙΜΕ Όν. πατρός ΚΑΡΑ-
ΠΕΤ, γεν. 10-10-1972 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215141/2020/0001099/27-02-2020 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 28/27-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΛΑ Όνομα ΡΑΪΜΟΝΤΕ Όν. πατρός ΝΙΚΟ-
ΛΕ, γεν. 04-09-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215453/2020/0001125/27-02-2020 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 16/18-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου- 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΙ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 20-08-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.214722/2020/0001112/27-02-2020 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 10/27-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 30-11-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑ Όνομα ΠΕΤΡΕΦ Όν. πατρός ΧΑΚΙΦ, 
γεν. 12-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.215450/2020/0001095/27-02-2020 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 34/13-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΛΟΥΡΙ Όνομα ΕΡΒΙΣ Όν. πατρός ΙΛΙΡΙΑΝ, 
γεν. 08-09-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.211998/2020/0000880/27-02-2020 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 20/21-07-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 30-06-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΓΚΑ Όνομα ΓΚΡΙΣΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΜΑ-
ΡΙΑΝ, γεν. 20-12-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213804/2019/0020573/27-02-2020 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 7/10-07-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 13-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΡΑΒΣΚΑ Όνομα ΙΝΝΑ Όν. πατρός ΛΕΟ-
ΝΙΝΤ, γεν. 20-12-1980 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.213253/2020/0001022/27-02-2020 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 7 /10-05-2018 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου- 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 07-10-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΟΥΡ Όνομα ΚΑΡΑΜΤΖΙΤ Όν. πατρός ΜΠΑ-
ΚΙΤΑΡ, γεν. 13-12-1991 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216290/2020/0001226/27-02-2020 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 18/2018/12-07-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 01-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΧΑΪ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΡΕΤΖΕΠ, 
γεν. 26-05-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.211810/2020/0001297/04-03-2020 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 31/30-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΝΙ Όνομα ΠΑΟΥΛΙΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛ, 
γεν. 25-12-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215114/2020/0001389/04-03-2020 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 35/12-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΛΛΑΣ Όνομα ΑΛΕΚΟ Όν. πατρός ΜΙΣΤΟ, 
γεν. 24-05-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.211797/2020/0001349/04-03-2020 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 12/22-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 21-07-2016 αίτηση πολι-
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τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΤΣΑΝΑΪ Όνομα ΜΑΝΟΥΣ Όν. πατρός 

ΦΕΤΙ, γεν. 14-06-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.212399/2020/0001319/04-03-2020 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 10/22-11-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας- 
Θράκης γίνεται δεκτή η από 06-06-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΚΟΥ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΟΣ-
ΜΑΝ, γεν. 04-05-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών

  1. Με την Φ.215089/2020/0001873/27-02-2020 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 58/13-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 
δεκτή η από 12-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΟΥΣ Όνομα ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΡΑΜΠ Όν. 
πατρός ΜΟΧΑΝΤ ΕΛ- ΜΟΥΛΟΥΝΤ, γεν. 06-12-1981 στην 
ΑΛΓΕΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215092/2020/0002630/27-02-2020 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 16/02-10-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 15-10-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΜΕΛΛΙ Όνομα ΙΓΚΛΙ Όν. πατρός ΓΚΕΝΤΣΙ, 
γεν. 27-02-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.216723/2020/0002430/27-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/ 
2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’) καθώς 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’) και 
μετά το υπ’ αριθ. 8/26-09-2019 πρακτικό της Γ’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται 
δεκτή η από 08-11-2002 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΓΚΑΕΒΑ Όνομα ΙΛΟΝΑ Όν. πατρός ΤΑ-
ΜΑΖ, γεν. 01-08-1977 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.215846/2020/0002437/27-02-2020 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 5/04-10-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΥΛΓΚΕΡΙ Όνομα ΑΡΤΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 16-02-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (JANI 

KRISTINA).

  Με την Φ.13002/2019/0014106/17-02-2020 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η με αρίθμ. πρωτ. Φ.13002/2014/0020594/
17-02-2015 απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 466/Β’/27-03-2015), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) της ομο-
γενούς JANI (ΓΙΑΝΝΗ) KRISTINA (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) του KOCO 
(ΚΩΤΣΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1979 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής από-
φασης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

Ι

(9)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΣΠΥΡΟ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (SPIRO 

ADRIATIK).

  Με την Φ.10802/2019/0014622/17-02-2020 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η με αρίθμ. πρωτ. Φ.10802/2014/0014616/02-
10-2014 απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3004/Β’/06-11-2014), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του 
ομογενούς SPIRO (ΣΠΥΡΟ) ADRIATIK (ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ) του 
ODHISEA (ΟΔΥΣΣΕΑ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13655Τεύχος B’ 1309/13.04.2020

23-01-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

Ι

(10)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΣΙΛΑ ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ (SILA 

ENGJELLUSHE).

  Με την Φ.7394/2019/0000337/17-02-2020 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η με αρίθμ. πρωτ. Φ.7394/2013/0006178/29-
05-2013 απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1752/Β’/18-07-2013), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) της ομο-
γενούς SILA (ΣΙΛΑ) ENGJELLUSHE (ΕΝΓΚΕΛΟΥΣΕ) του 
KOSTANDIN (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 05-03-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ,, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.6782/2019/0001010/04-03-2020 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 08-05-2019 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΣΙΜΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΣΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗ-
ΡΑΣ, 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 
01-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΑ (SΗΙΜΑ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΣΙ (GENSI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΑ (SΗΙΜΑ) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την Φ.6817/2019/0001096/04-03-2020 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 22-05-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΙ (επώνυ-
μο) ΚΟΥΤΣΗ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
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 
13-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΗ (KUCI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΗ (KUCI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΕΣΑ (MBARESA).
3.Με την Φ.6819/2019/0001100/04-03-2020 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 22-05-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΙΑ-
ΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΕΓΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2012, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 31-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΕΓΙΑ (KUBEJA) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΙΜ (BESIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΠΕΓΙΑ (KUBEJA) (κύριο όνο-

μα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
4. Με την Φ.6822/2019/0001109/04-03-2020 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 24-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΕΡΛΑ (επώνυμο) 
ΡΟΥΣΤΕΜΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
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λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΙ (RUSTEMI) (κύριο όνο-

μα) ΛΟΥΛΕΖΙΜ (LULEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜΙ (RUSTEMI) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΙΝΑ (GERALDINA).
5. Με την Φ.6823/2019/0001110/04-03-2020 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 24-05-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΙ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΖΙΚΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-06-2002 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΙ (BOZHIQI) (κύριο όνο-

μα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΙ (BOZHIQI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
6. Με την Φ.6828/2019/0001117/04-03-2020 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 29-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΚΕΝ (επώνυ-
μο) ΣΙΜΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
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 
31-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ (SIMONI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ARTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ (SΙΜΟΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA).
7. Με την Φ.6830/2019/0001120/04-03-2020 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 30-05-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΑΒΙΟ 

(επώνυμο) ΛΑΝΕ (πατρώνυμο) ΦΕΡΙΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΝΔΡΟΥ, 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 21-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΕ (LLANE) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΙΑΤ (FERJAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΝΕ (LLANE) (κύριο όνομα) ΕΝΕ-

ΪΝΤΑ (ΕΝΕΙDΑ).

  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 με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.6783/2019/0001011/04-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-05-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (επώνυμο) ΚΡΟΜΥ-
ΔΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.3/2658/15-04-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ.6812/2019/0001079/04-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-05-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΙΓΚΕΛ (επώνυμο) ΧΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.3/3573/07-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
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3. Με την Φ.6813/2019/0001085/04-03-2020 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 
16-05-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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. Φ.20.3/3236/23-04-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Ι

(13)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.1463/2019/0001342/28-02-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 19-12-2016 αίτημα του 
(επώνυμο) ΣΤΥΛΟΣ (όνομα) ΣΚΟΤΤ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (πατρώνυ-
μο) ΠΩΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ- 
ΗΠΑ την 19-12-1954, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 
του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.1653/2019/0001010/28-02-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, 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 
28-08-2014 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2008, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)
      Στην Φ.216537/2020/0001171/10-02-2020 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
653/28-02-2020 (τ.Β’) διορθώνεται το πατρώνυμο του 
αιτούντος

από το λανθασμένο: «ΙΜΠΡΑΪΜ»
στο ορθό: «ΙΜΠΡΑΙΜ»

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(16)
    Στην Φ. 18969/2017/0006522/22-11-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών που δημοσιεύτηκε στο 4603/13-12-2019 ΦΕΚ 
(τ.Β’) διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:

από το λανθασμένο: «6/1/2000»
στο ορθό: «6/7/2000».

  Από το Υπουργείο Εσωτερικών  

Ι

(17)
     Στην Φ.2007/2020/0000029/03-02-2020 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 508/19-02-2020 (τ.Β’) 
διορθώνεται το επώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΛΟΥΛΑΣΗ»
στο ορθό: «ΛΟΥΛΑΣΙ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(18)
      Στην Φ.2312/2019/0001703/24-12-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 217/03-02-2020 (τ. Β’) 
διορθώνεται ο Δήμος διαμονής

από το λανθασμένο: «Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ»
στο ορθό: «Δήμο Τανάγρας».

  (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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