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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.27651/2019/0003726/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-03-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΑ (επώνυμο) ΤΖΥΡΑ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-10-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17820/11/01-11-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

 Ι 

(2)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.14645/2016/0020431/22-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 29-11-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΟ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 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, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 271/07-09-2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΗΤΗΣ), την υπ’ αρ. 304/6-9-2016 βεβαίωση φοίτησης 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ), την από 7-11-2016 
βεβαίωση παρακολούθησης (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ) και το υπ’ αρ. 481/5-6-2019 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 08-04-1998 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.14684/2016/0020631/22-05-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 
76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΩΜΑΙΟ 
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2002, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προ-
κύπτει από την υπ’ αρ. 276β/16-11-2015 βεβαίωση (2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ) και την 
υπ’ αρ. 107/28-11-2016 βεβαίωση σπουδών (2ο ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ), ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 03-07-2001 και ο πατέρας του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).

2. Με την υπ’ αρ. Φ.14685/2019/0014564/22-05-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 01-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΡΑΛΜΠΑ 
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2008, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 03-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΛΑ-

ΟΥΡΕΤΑ (LAURETA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

 Ι 

   (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ. 1775/2020/0000166/15-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 31-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΣΙΝΤΑ (επώνυμο) 
ΓΙΑΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-05-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙ-
ΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
13-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (JAUPI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΟΥΡΙ (GURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (JAUPI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ. 1779/2020/0000181/15-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΡΟΥΣΕ (επώνυμο) 
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ΚΑΜΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥ-
ΝΤΑΙΟΥ, 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 17-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΟΛΛΙ (KAMOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΟΛΛΙ (KAMOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΛΕΦΤΕΡΙΕ (LEFTERIE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ. 1786/2020/0000170/27-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 20-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώνυμο) 
ΠΕΠΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 05-03-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 
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 
11-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΓΚΕ-

ΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (PEPA) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ 

(AÑILA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ. 1787/2020/0000204/15-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 25-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) PEON (επώνυμο) ΚΟ-
ΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-06-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΡΙΖΑ (RIZA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

 (5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ. 1777/2020/0000171/27-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΟΝ (επώνυμο) ΚΑΜΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 31-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10749/31-12-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ. 1788/2020/0000167/27-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΙΟΛΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 952/13-02-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

 Ι 

   (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.4342/2020/0000161/05-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) 
ΤΣΕΝΚΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΚΑΪ (CENKAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΝΚΑΪ (CENKAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.4347/2020/0000383/05-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 11-12-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) 
ΜΟΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΙΑ-
ΤΩΝ, 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 
19-07-2007 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΤΑΪ (MURTAJ) (κύριο όνο-

μα) ΒΟΥΛΝΕΤ (VULLNET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΤΑΪ (MURTAJ) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΑΝΑ (ROZANA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

 Ι 

   (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.4337/2020/0000317/05-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΣΑΜΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΕΝΚΕΛΕΪΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 
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 υπ’ αρ. Φ.43/5908/19-06-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4344/2020/0000163/05-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 25-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 
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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.43/10326/24-10-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

 Ι 

   (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.3481/2020/0000354/20-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 08-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΤΣΙΑΝ (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΒΙ-
ΩΝ, 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 
01-07-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΕΛΟ-

ΝΑ (ELONA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.3570/2020/0000227/20-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-03-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) 
ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, 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 υπ’ αρ. 1182 / 18-02-2020 βεβαίωση 
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της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

 Ι 

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.1994/2020/0000432/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 09-11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (όνο-
μα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΣΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/7953/08-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2026/2020/0000197/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
11-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (όνομα) 
ΕΜΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΕΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑ-
ΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/7473/29-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.2331/2020/0000442/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΝΕΛΑΚ 
(όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/7492/17-09-2018 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ   

 I 

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.2347/2020/0000613/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
02-12-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΝΟ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) 
ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2000, 
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 παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.20.4/7469/30-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.2388/2020/0000617/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
30-01-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΝΑΣΙΦΙΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. Φ.20.4/9035/22-11-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.2417/2020/0000621/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 12-03-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙΑΪ (όνομα) ΦΑΤΙΟΝ 
(πατρώνυμο) ΛΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕ-
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ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/638/27-02-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.2419/2020/0000623/07-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 18-03-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-06-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/6603/05-09-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

 I 

   (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.5234/2020/0001031/22-05-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 
12-03-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΔΡΑΚΑΣ ΟΥΝΤΜΟΝ (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ την 
17-05-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ   

 Ι   

(12)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού .

 Με την υπ’ αρ. Φ.547/2020/0000148/13-05-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται αποδε-
κτή η από 06-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΛΑΪ (PALAJ) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL) 
ον. πατρός ΠΑΛ (PAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. Α292693, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-03-1993 και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

 Ι 

(13)

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.8598/2020/0001018/21-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών 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 11-12-2019 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΖΑΧΑΡΙ-
ΟΥΔΑΚΗΣ (όνομα) ΜΙΧΑΛΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 03-06-2015, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

 Ι 

   (14) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.8627/2020/0000066/21-05-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, 
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 08-01-2020 αί-
τημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2018, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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(15)

 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.39841/2019/0003468/20-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΑΛΕΡΑ (VALERA) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

(KATERINA) ον. πατρός ΘΕΟΦΑΝΗΣ (THEOFAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A495617, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-12-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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*02022931506200008*

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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