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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.89551/2020/0000875/06-03-2020 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 7/26-11-2018 πρακτικό της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 02-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ Όνομα ΝΕΛΛΙ Όν. πατρός ΧΑΪ-
ΚΑΖ, γεν. 04-09-1963 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενoύς αλλοδαπής.

  Με την Φ.209314/2019/0001071/04-03-2020 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 27-04-2017 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται 
δεκτή η από 27-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΥΡΟ Όνομα ΣΟΦΙΚΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 27-10-1991 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.213788/2020/0001229/04-03-2020 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 12/29-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 14-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΠΡΕΝΤΙ Όνομα ΦΡΑΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛ, 
γεν. 14-11-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214958/2020/0002405/04-03-2020 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 16/27-09-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 27-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΜΑΝΟΒΑ Όνομα ΒΙΟΛΕΤΑ Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΟ, γεν. 27-02-1954 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215136/2020/0001023/04-03-2020 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 08-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΤΟΝΙΝ Όν. πατρός ΠΙΕΤΕΡ, 
γεν. 11-09-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.144873/2020/0000556/04-03-2020 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 10/15-03-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 30-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΑΪ Όνομα ΑΣΤΡΙΤ Όν. πατρός ΣΑΚΙΟ, 
γεν. 28-02-1958 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.216300/2019/0018339/06-03-2020 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 9/01-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΛΑΪ Όνομα ΙΡΕΝΑ Όν. πατρός ΦΑΤΜΙΡ, 
γεν. 30-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216301/2019/0018343/06-03-2020 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 9/01-11-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων γίνεται δεκτή η από 19-06-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΛΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, 
γεν. 26-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

(5)

    Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.216534/2020/0001788/04-03-2020 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 32/24-10-2018 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 12-06-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑΝΗ Όνομα ΕΒΙΣ Όν. πατρός ΤΟΜΟΡ, 
γεν. 04-05-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)

    Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.215768/2020/0000614/09-03-2020 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 41/05-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολι-
κής Αττικής γίνεται δεκτή η από 05-09-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΡ Όν. πατρός ΑΡΙΦ, 
γεν. 25-03-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με Εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.216728/2020/0000959/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 13-11-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Όνομα ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
Όν. πατρός ΠΑΥΛΟΣ, γεν. 12-04-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.217015/2020/0001072/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 18-12-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ, γεν. 15-02-1971 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.217804/2019/0017019/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 06-06-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ Όν. πατρός ΓΑΒΡΙ-
ΛΗ, γεν. 16-03-1959 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.217806/2019/0017022/20-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 11-07-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΤΕΜΙΟΥ Όνομα ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 05-02-1964 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.213064/2019/0018568/04-03-2020 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 20-02-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΓΥΡΟΥ Όνομα ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, γεν. 31-05-1972 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(9)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.215864/2020/0001101/09-03-2020 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 29/03-10-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-06-2017 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΜΠΙΝΣΚΑΓΙΑ Όνομα ΟΞΑΝΑ Όν. πα-
τρός ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ, γεν. 01-06-1975 στη ΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215116/2020/0002341/09-03-2020 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 29/29-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΒΡΙΛΕΝΚΟ Όνομα ΒΑΝΤΙΜ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΝΤΙΝ, γεν. 11-06-1976 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215641/2020/0000701/09-03-2020 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 23/18-07-2018 πρακτικό της 
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 27-03-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΧΣΙΝ ΜΠΕΚ Όνομα ΝΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΑΡΕΦ, γεν. 17-06-1969 στη ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(10)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.205500/2019/0009137/09-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα 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 24-06-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 24-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΗ Όνομα ΟΛΤΑ Όν. πατρός ΜΑΝΩΛ, γεν. 
28-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213212/2019/0019875/09-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 15-05-2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 16-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΟΣ Όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 28-09-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.213215/2019/0019880/09-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 15-05-2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 16-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΟΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 15-05-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.213216/2019/0019878/09-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 15-05-2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 16-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΟΥ Όνομα ΠΑΝΩΡΑΙΑ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑΣ, γεν. 03-08-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.213219/2019/0019873/09-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 15-05-2018 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 15-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΟΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ, γεν. 02-11-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(11)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την Φ.212298/2020/0003065/06-03-2020 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 2/25-01-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 21-07-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΟΥΡΚΟ Όνομα ΝΑΝΤΙΑ Όν. πατρός 
ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 26-05-1981 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(12)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

   Με την Φ.215638/2020/0001168/06-03-2020 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 25-07-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΤΣΗ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΑ Όν. πατρός ΛΙ-
ΓΚΟΡ, γεν. 16-04-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(13)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.210933/2020/0002337/06-03-2020 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 14/09-11-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 21-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΤΣ Όνομα ΜΠΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΤΡΑ-
ΓΚΟΪΛΟ, γεν. 17-11-1971 στη ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.211314/2020/0001611/06-03-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ν. 2910/2001 
(91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
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 
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υπ’ αριθ. 4/18-04-2019 πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η 
από 02-11-2017 αίτηση επανεξέτασης της από 5/5/2001 
αρχικής αίτησης πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟ Όνομα ΣΟΤΙΡ Όν. πατρός ΙΣΛΑΜ, 
γεν. 28-12-1961 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(14)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  Με την Φ.216892/2020/0001007/09-03-2020 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 2/28-09-2018 πρακτικό της Β’ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολι-
κής Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-06-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΗ Όνομα ΦΩΤΕΙΝΗ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 23-06-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.14280/2019/0009892/12-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΛΑΝΤΑΤΖΕ (όνομα) ΝΑΤΙΑ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 27-10-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 11-10-2016 από το 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΑΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

2. Με την Φ.10816/2019/0008474/10-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 

26-11-2015 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΕΥΤΕΡΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτή-
ριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 08-09-2015 από 
τη ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(16)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.3279/2020/0000313/12-03-2020 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 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
20-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΕΒΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΜΙΤΡΙ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 
29-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.21.1/8884/10-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(17)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.2234/2020/0000436/09-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΛΛΑΡΙ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(πατρώνυμο) ΜΙΤΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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15-02-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. Φ.20.4/5040/25-06-2019 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

2. Με την Φ.2271/2020/0000438/09-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-08-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ-ΕΛΕΟΝΙΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. Φ.20.4/5693/01-08-2019 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.2287/2020/0000440/09-03-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
27-09-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑ-
ΧΟΒΑΣ -ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/ 
7266/24-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας. 

4. Με την αριθ. Φ.2345/2020/0000444/09-03-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
02-12-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΙΖΟΛΛΙ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. Φ.20.4/8450/31-10-2019 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(18)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.8487/2020/0000328/10-03-2020 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 24-09-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) 
ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 29-08-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
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 
13-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) ΜΑΛ-

ΒΙΝΑ (MALVINA).
2. Με την Φ.8501/2020/0000932/10-03-2020 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 01-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΛ (επώνυμο) 
ΠΑΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-01-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΥ, 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 01-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΤΣΑΝΙ (PACANI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΤΣΑΝΙ (PACANI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
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3. Με την Φ.8520/2019/0003172/10-03-2020 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 10-10-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΙΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΙΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΝΤΙΑΝ (IRDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΟΝΑ (ELONA).
4. Με την Φ.8521/2019/0003178/10-03-2020 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 14-10-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2013 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΛΙΝΤΑ (ARLINDA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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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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