
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

3 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 γέννηση 
του τέκνου.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

6 Διόρθωση απόφασης περί απόκτησης ελληνικής 
ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτή-
σει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα με τα στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΖΑΪ (όνομα) ΝΙΚΕΛΝΤΟ 
(πατρώνυμο) ΝΙΑΖΙ.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9.7.2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλι-
κος.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

14 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.21360/2020/0004123/21.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24.2.2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (όνομα) 
ΑΡΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΘΕΜΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 16.3.1994 και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 21570/35/25.1.2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.25523/2020/0004129/21.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22.5.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪ (όνομα) 
ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11.1.1999 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 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 εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 11620/12/18.7.2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.26992/2020/0004126/21.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 4.12.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΠΑ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16.1.1999 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5050/7/27.3.2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.19702/2020/0004009/21.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 13.10.2016 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
(επώνυμο) ΠΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.9.2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30.6.2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13100/31/13.9.2016 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.27446/2019/0002054/21.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 15.2.2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.2.2003 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1850/17/15.11.2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.27467/2019/0002167/21.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19.2.2019 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΙΛΣΟΝ 
(επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19.7.2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 30.6.2018, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 402/9/18.1.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η.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.19090/2020/0001734/21.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 1.9.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
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ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΡ (επώνυμο) ΓΙΑ-
ΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΦΙΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12.9.2004 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ 
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 29.6.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΦΙΣΝΙΚ (FISNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΟΥΠΙ (JAUPI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.40629/2020/0004107/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25.10.2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΙΛΝΤ (επώνυμο) 
ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 2.9.2005 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 15.7.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA).
2.- Με την υπ’ αρ. Φ.45545/2020/0002334/7.5.2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11.12.2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΟ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28.5.2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙ-

ΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 24.8.2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΚΕ (LUKE).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.49310/2018/0025757/19.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 20.12.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΙΡΙΛΟΒ 
(πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
23.9.2002 και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 30.6.2017, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 19090/1/27.11.2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
Διόρθωση απόφασης περί απόκτησης ελληνικής 

ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτή-

σει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα με τα στοι-

χεία (επώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΖΑΪ (όνομα) ΝΙΚΕΛΝΤΟ 

(πατρώνυμο) ΝΙΑΖΙ.

Με την υπ’ αρ. Φ.39710/2020/0000635/28.2.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργεί-
ου Εσωτερικών διορθώθηκε η υπ’ αρ. Φ.39710/2019/
0002299/22.10.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών (Β’4104), που εκ-
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δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) περί απόκτησης 
ελληνικής ιθαγένειας από τον ενήλικο αλλοδαπό με τα 
στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΖΑΙ (όνομα) ΝΙΚΕΛΝΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΑΖΙ, ως προς την ορθή απόδοση του επω-
νύμου του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ-
θρου 1Β του ΚΕΙ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1Α του 
ν. 4332/2015, από «ΓΙΟΝΟΥΖΑΙ» στο ορθό «ΓΙΟΝΟΥΖΑΪ».

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.39378/2020/0000923/28.5.2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Α΄ 217/2004), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 12.9.2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΟΥΕΡΤΣ (όνομα) ΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΤΗΒ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ στις 6.12.1947, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η.7.2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικος.

Με την υπ’ αρ. Φ.2033/2019/0002479/19.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18.4.2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ 
(όνομα) ΤΖΕΜΑΛ (πατρώνυμο) ΧΑΣΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24.10.1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2012, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.53.1/3565/30.3.2018 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.2057/2020/0000001/19.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 11.5.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (επώνυμο) ΤΑΡΕ 
(πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14.10.2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, 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 30.6.2015, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. Φ.53.1/11164/2.11.2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την υπ’ αρ. Φ.2417/2019/0001750/19.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27.5.2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (όνομα) 
ΤΑΓΙΑΡ (πατρώνυμο) ΜΙΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 13.1.2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΗΝΕΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
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εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.53.1/5275/20.5.2019 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.17972/2019/0001115/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 9.11.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΙ (όνομα) ΟΡΓΚΕΣ 
(πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11.7.1997 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 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 30.6.2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6825/7.11.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.18001/2019/0001119/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 5.12.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΚΑΪ 
(όνομα) ΓΙΟΥΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΓΙΟ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.7.1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 6382/21.11.2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.18020/2019/0001127/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 14.12.2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20.9.1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Βόρειας 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 30.6.2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7653/7.12.2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.18035/2019/0001183/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 24.12.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΑΪ (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ 
(πατρώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15.6.2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 6952/5.12.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

5.- Με την υπ’ αρ. Φ.18155/2020/0000273/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 3.5.2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 4.6.2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡ-
ΚΥΡΑΣ, (Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων), 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1053/26.2.2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

6.- Με την υπ’ αρ. Φ.18079/2020/0000271/7.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 6.2.2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΑΣΝΙΑΡΙ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.8.1999 και κατοικεί στο 
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Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Βόρειας), για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2014, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 8101/21.1.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.18060/2019/0000107/7.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 22.1.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (επώνυμο) ΣΙΝΑΒΑΡΦΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23.7.2003 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κεντρι-
κής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30.6.2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
66/14.1.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(13)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.40083/2020/0000685/26.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 26.2.2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΑΝΑ (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΤΣΑ-
ΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
στις 27.9.2002 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 30.6.2018, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. Φ.53.1/1650/20.2.2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
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.40099/2020/0001279/26.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 11.5.2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ στις 9.7.2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30.6.2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4143/10.3.2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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*02025082406200008*

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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