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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής.   

 Με την υπ’ αρ. Φ. 147998/2020/0003022/10-03-2020 
απόφαση 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 ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις δι-
ατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ' αρ. 8/25-09-2019 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνεται δεκτή 
η από 14-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΣΤΕΛΛΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 01-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)

   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

   1.- Με την υπ’ αρ. Φ.119573/2020/0002171/14-05-2020 
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 ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 07-05-2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΕΓΚΟΒΑ Όνομα ΚΛΑΪΝΤΙ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 11-05-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 414484,για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2.- Με την υπ’ αρ. Φ.204305/2016/0033361/14-05-2020 
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 15-
06-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥ-
ΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 15-06-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΝΓΚΟΣ Όνομα ΒΑΓΓΕΛΗΣ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ, γεν. 06-09-1949 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.209233/2020/0000910/14-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε 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 
24-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΛΕΜΗ Όνομα ΑΡΤΗ Όν. πατρός ΛΑΜΠΗ, 
γεν. 02-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.85692/2020/0002155/14-05-2020 
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 28-02-2000 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΑΙ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ, 
γεν. 22-08-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την υπ’ αρ. Φ.90301/2020/0003217/14-05-2020 
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 04-04-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΛΑΤΗ Όνομα ΜΕΡΤΣΕΝΤΕΣΙ Ον. πατρός 
ΝΑΣΗ, γεν. 20-10-1966 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι  

(3)
  Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.51024/2020/0001770/14-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α'), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91 Α'), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α') 
και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α') γίνεται 
δεκτή η από 05-06-1996 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΝΟΛΑΡΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΖΙΜ, γεν. 14-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι  

(4)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.46469/2020/0004408/19-05-2020 
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 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 14-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (επώνυμο) 
ΤΣΑΛΛΜΟΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 980/23/22-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.46614/2020/0004403/19-05-2020 
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 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 26-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΑΜΙΛΑ (επώνυμο) ΒΕΣΗ 
(πατρώνυμο) ΛΙΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-09-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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. 4010/21/13-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.46615/2020/0004404/19-05-2020 
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 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 26-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΕΜΠΙΟΝΑ (επώνυμο) ΒΕΣΗ 
(πατρώνυμο) ΛΙΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 06-04-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3495/35/09-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.46706/2020/0004414/19-05-2020 
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 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 05-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυ-
μο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1447/24/02-02-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.46716/2020/0004125/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 
η από 10-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΜ-
ΤΣΕΛΑΡΗ (όνομα) ΧΡΥΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΕΤΝΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-1999 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3495/29 / 09-03-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ  ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.47674/2018/0013627/20-05-2020 
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 – 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-07-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-

πού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΜΑΤΙΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-06-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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. 9090/5 / 21-06-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι   

(6)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.  

 Με την υπ’ αρ. Φ.49446/2020/0003366/19-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΡΑΤΗ (MURATI) ΜΑΡΓΑΡΙ-
ΤΑ (MARGARITA) ov. πατρός ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με 
αριθμό Α366805, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-04-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι 

(7)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την υπ’ αρ. Φ.5100/2020/0000064/12-03-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
10-09-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΪ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
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την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1991/
25-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγενειας 
Κεντρικής Μακεδονιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

  1.  Με την υπ’ αρ. Φ.5122/2018/0003635/20-03-2020 
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 (76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ (επώνυ-
μο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΠΟ-
ΛΥΓΥΡΟΥ, 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 30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.5121/2018/0003634/20-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 24-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-08-2011 και κατοικεί στον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 
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 
30-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA).

3. Με την υπ’ αρ. Φ.5297/2018/0004531/20-03-2020 
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 (76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (επώνυμο) 
ΖΕΦΙ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 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 
19-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΣΙΜΟΝ 

(SIMON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑ 

(MIRA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.5296/2018/0004530/20-03-2020 

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 (76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΖΕΦΙ 
(πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-03-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-04-2002 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΣΙΜΟΝ 

(SIMON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (ZEFI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑ 

(MIRA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγενειας 
Κεντρικής Μακεδονιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι  

(9)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την υπ’ αρ. Φ.4911/2019/0001801/16-03-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
07-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6110/28-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγενειας 
Κεντρικής Μακεδονιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι  

(10)
    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.964/2019/0001333/18-03-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
09-05-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΑΝ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-08-2004 
και η μητέρα του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (GJONI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγενειας 
Κεντρικής Μακεδονιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

  (11)

  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

   Με την υπ’ αρ. Φ.18082/2020/0000393/15-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
07-06-2019 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-1991 και 
κατοικεί στον Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτή-
ριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 08-05-2019 
από το ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(12)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.    Με την υπ’ αρ. Φ.18076/2020/0000395/15-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
03-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΜΖΟ (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-07-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
4991/23-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.18085/2020/0000394/15-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
10-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
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με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (όνομα) ΕΛΤΟΝ (πατρώνυ-
μο) ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
5628/03-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου .

3. Με την υπ’ αρ. Φ.18097/2020/0000385/15-05-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται απο-
δεκτή η από 20-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑΛΟΒ (όνομα) 
ΝΤΜΙΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡ, που γεννήθηκε στην 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ την 17-06-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4816/20-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματος του από 
ΝΤΜΙΤΡΙ σε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.18106/2020/0000386/15-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
28-06-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΜΑΖΙ (όνομα) ΑΡΚΙΝΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-02-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3879/08-05-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοπον-
νήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

 (13)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.39848/2020/0000950/20-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
18-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) PAMA (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 23-12-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.53.1/8252/02-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.40076/2020/0000596/20-05-2020 
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 - 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΚΟΝΤΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
26-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 30-06-2018, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.53.1/813/28-01-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.40086/2020/0000690/20-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
26-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΓΙΟΥΚΑΓΙ (πα-
τρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
07-11-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 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 30-06-2018, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.53.1/1051/03-02-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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*02023481606200008*

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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