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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την υπ΄ αρ. Φ.23326/2019/0006938/16-06-2020 
απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 05-06-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2018, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας από την 27/11/2018, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.13754/2016/0013757/16-06-2020 
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 
22-08-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (επώνυμο) ΜΕΤΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 22-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
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ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την υπ΄ αρ. 24035 (π.ε)/14-07-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.13901/2016/0015095/15-06-2020 
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 
12-09-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-06-
2000, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1087/17-08-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 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.14855/2016/0021338/11-06-2020 
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 
15-12-2016 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 3084/15-11-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.13589/2016/0012400/11-06-2020 
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 
28-07-2016 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΜΠΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 

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 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 23655 (π.ε.)/27-06-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.13271/2016/0010379/11-06-2020 
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 
23-06-2016 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΝΑ-
ΖΗ (πατρώνυμο) ΚΩΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 17474/19-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ΄ αρ. Φ.13555/2019/0007939/12-06-2020 
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 
25-07-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΝΤΣΟΛΛΙ 
(όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 16662/11-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπ΄ αρ. Φ.14848/2020/0003907/11-06-2020 
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 
15-12-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
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οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΚΟΥ (όνο-
μα) ΙΜΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
7540/09-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπ΄ αρ. Φ.14835/2020/0003651/12-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 13-12-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΝΑΪ (όνομα) ΓΚΕΣΤΙΟΝ 
(πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4902/24-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπ΄ αρ. Φ.14842/2020/0003905/11-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 13-12-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΟΡΟΧΟΝΤ (όνομα) 
ΑΝΖΕΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΟΥ-
ΚΡΑΝΙΑ την 04-02-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 5796/21-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπ΄ αρ. Φ.9538/2020/0003745/02-06-2020 
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 06-06-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΕΣΙΑΝ 
(όνομα) ΔΑΥΙΔ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, 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. 
5135/29-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπ΄ αρ. Φ.12810/2019/0007904/11-06-2020 
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 
12-05-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (όνομα) 
ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 23152/11-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την υπ΄ αρ. Φ.13597/2020/0003647/11-06-2020 
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 29-07-2016 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΛΛΑΤΙ 
(όνομα) ΡΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΦΙΛΛΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 25025 
(π.ε.)/21-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την υπ΄ αρ. Φ.14806/2020/0001662/11-06-2020 
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 
09-12-2016 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΟ (όνο-
μα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΜΙΣΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 5124/16-11-2016 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.5316/2020/0001220/04-06-2020 
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 09-01-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, 
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 
10-04-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ (LAZRI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ (LAZRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.5317/2020/0001041/04-06-2020 

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 09-01-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΛΑΖ-
ΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, 
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 
10-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ (LAZRI) (κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ 

(ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ (LAZRI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΕ (MARTE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.5350/2020/0000380/04-06-2020 

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 04-02-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΙΑΣ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-10-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 19-02-2006 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΧΑΝΙ (XHIHANI) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΝΤΑ (ELDA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.5351/2020/0000387/04-06-2020 

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 04-02-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυμο) ΑΛ-
ΛΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 09-09-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 
01-04-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΙ (BLERTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΚΟ (ALLKO) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
      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.5349/2020/0000966/04-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2020 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
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βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Φ.20.4/7090/24-09-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.6710/2106/28-06-2016 

απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Δοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί κτήσης της 

Ελληνικής Ιθαγένειας του ΣΤΙΕΦΝΗ ΜΙΚΑΕΛ του 

ΓΙΑΚ, ως προς το επώνυμο από Στιέφνη σε Στιέφνι.

  Με την υπ΄ αρ. Φ.6710/2020/0000728/11-6-2020
απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών τροποποιείται η υπ’ αρ. Φ.6710/2015/ 
0002106/28-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. η 
οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β΄2210/2016), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένει-
ας σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-
Α΄ 217) του ανήλικου SHTJEFNI (ΣΤΙΕΦΝΗ) MIKAEL (ΜΙ-
ΚΑΕΛ) του JAK (ΓΙΑΚ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-02-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ως προς 
το επώνυμο από Στιέφνη σε Στιέφνι.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1. Με την υπ΄ αρ. Φ.6568/2019/0001078/06-04-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 
50), γίνεται δεκτό το από 12-08-2014 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΜΠΟΓΚΟΥΡΟΒΑ (όνομα) ΤΑΜΑΡΑ (πατρώνυμο) 

ΣΟΤΑ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 24-11-1983, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
    Τροποποιήση της υπ’ αρ. Φ.6711/2108/28-06-

2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί 

απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του ΣΤΙΕΦΝΗ 

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ του ΓΙΑΚ, ως προς το επώνυμο από 

Στιέφνη σε Στιέφνι.

  Με την υπ΄ αρ. Φ.6711/2020/0000110/27-5-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών τροποποιείται η υπ’ αρ. Φ.6711/2015/ 
0002108/28-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β΄2210/2016), περί κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας σύμφωνα 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) του ανήλικου SHTJEFNI (ΣΤΙΕΦΝΗ)
FRANCESKO (ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ) του JAK (ΓΙΑΚ) που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2004 και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ως προς το επώνυμο από Στιέφνη 
σε Στιέφνι.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας .

 1. Με την υπ΄ αρ. Φ.2596/2019/0001240/17-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 
50), γίνεται δεκτό το από 16-12-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2019, 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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(11)
     Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας .

 1. Με την υπ΄ αρ. Φ.2597/2019/0001241/17-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
γίνεται δεκτό το από 16-12-2019 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
      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.6807/2020/0001917/16-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004-Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
27-09-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΟΥΠΝΟΒ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
20-06-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 17519/01-03-2011 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.6421/2020/0001095/17-06-2020 
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 29-10-2018 δήλωση-αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΒΙ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛ-
ΛΙ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΟΡΓΟΥ, 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 
02-06-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝΙΝ (TONIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΕ (AGE).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.7124/2019/0002577/17-06-2020 

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 27-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΒΟΪΚΟΥ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 24-05-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 
20-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΟΥ (VOJKU) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝ (ERJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΟΥ (VOJKU) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.7125/2019/0002578/17-06-2020 

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 27-12-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΣΤΑ-
ΦΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 
01-04-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΑ (STAFA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΤΦΙ (LUTFI).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΑ (STAFA) (κύριο όνομα) 
ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(14)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1. Με την υπ΄ αρ. Φ.7531/2020/0000110/17-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 20-08-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (όνομα) ΤΖΕΗΜΣ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣ-
ΤΡΑΛΙΑ την 02-03-1969, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α΄ του 
ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπ΄ αρ. Φ.7532/2020/0000109/17-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 20-
08-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (όνομα) 
ΣΤΗΒ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 20-05-1970, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ.α΄ του ν.δ. 3370/1955.

3.-Με την υπ΄ αρ. Φ.9158/2019/0003598/17-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 18-10-2019 
αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΝΤΟΝ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΝ 
ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στο 
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 20-03-1959, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 εδ.α΄ του ν.δ. 3370/1955.

4. Με την υπ΄ αρ. Φ.9073/2019/0003289/17-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 02-08-2019 
αίτημα της (επώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤΥ (όνομα) ΤΖΑΚΛΥΝ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΠΑ την 21-08-1963, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

    Στην υπ΄αρ. Φ.8313/2019/0003610/08-04-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στο Β΄2232, στην σελίδα 22806, στήλη Α, στίχος 20 εκ 
των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση ως προς το όνομα:

από το λανθασμένο: «ΡΕΓΓΣΕΛ»,
στο ορθό: «ΡΕΪΤΣΕΛ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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*02027170307200008*

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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