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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.215110/2020/0005647/13-07-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 32/06.07.2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου 
Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 
21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΛΙΔΟΥ Όνομα ΙΒΕΤΑ Όν. πατρός 
ΒΕΣΕΛΙΝ, γεν. 10-05-1978 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.215891/2020/0003557/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 2/06-09-2018 πρακτικό της 
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 30-04-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΖΑ Όνομα ΚΑΤΑΡΖΙΝΑ ΧΕΛΕΝΑ Όν. πα-
τρός ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΚΑΖΙΜΙΕΖ, γεν. 28-02-1977 στην ΠΟΛΩ-
ΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.215861/2020/0005658/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 22/14-12-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΤΖΑΒΙΤ, 
γεν. 01-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216287/2020/0005649/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
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(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 01/24-01-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας γί-
νεται δεκτή η από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: Επώνυμο 
ΜΠΑΛΛΑ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΛΟΥΤΦΙ, γεν. 29-
01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.216219/2020/0004772/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), και μετά το υπ’ αρ. 28/14-12-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 
07-08-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: Επώνυμο ΣΙΜΟΝΙ Όνομα ΚΡΙΣ-
ΤΟΦΟΡ Όν. πατρός ΛΛΑΜΠΡΟ, γεν. 07-09-1981 στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.104711/2020/0005755/13-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του 
ν. 2910/2001 (Α΄ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49) και μετά το υπ’ αρ. 3/27-03-2019 πρακτικό της Β΄ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών γίνεται δεκτή η από 07-01-2002 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΧΑΣ ΓΟΥΣΜΑΝ Όνομα ΧΟΡΧΕ Όν. πατρός 
ΡΑΟΥΛ, γεν. 19-06-1952 στην ΒΟΛΙΒΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.217062/2020/0006444/14-07-2020 
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 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν πριν την τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 9/16.10.2019 
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 14-11-2008 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΛΑΪ Όνομα ΜΙΡΕΛΑ Όν. πατρός ΜΙΧΟ, 
γεν. 10-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.42907/2020/0007961/13-07-2020 
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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-

ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδε-
κτή η από 24-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΣΗ (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-09-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕ ΡΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του  ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3670/21/14-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.43940/2020/0007447/13.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (όνομα) 
ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9340/13/15-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.46030/2020/0005409/13-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 12-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΙΚΑ (όνομα) 
ΜΑΡΙΕΤΤΑ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙ-
ΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2004 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1447/5/01-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.45464/2020/0001943/13.07.2020 
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 04-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14120/32/11-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.47393/2020/0005957/09-07-2020 
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 
13-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΝΑΛΛΑ (όνομα) 
ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 26-06-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6930/3 /09-05-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.47429/2020/0005748/09.07.2020 
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 18-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΙ (όνομα) ΑΡΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 30-07-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλή-
ρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 8670/11/11-06-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.47453/2020/0005675/09-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (όνομα) 
ΕΡΒΕΛΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-03-1993 και κατοικεί στο Δήμο 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 5621/18-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.43588/2020/0001931/09.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 16.06.2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ 
(όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30.09.1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21274/01-01-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.42970/2020/0007446/09-07-2020 
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 26-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ 
(πατρώνυμο) ΦΙΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 18920/66/13-12-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.47470/2020/0005689/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΛΑΚΟΥ (όνομα) ΜΕΓΚΙ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-11-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8350/25/06-06-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.46843/2020/0007077/08-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 20-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΣΑΡΑΝΙΕΖΙ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 12-08-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΝΙΕΖΙ (SARANJEZI) (κύριο 

όνομα) ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΝΙΕΖΙ (SARANJEZI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA)
2. Με την υπ’ αρ. Φ.47123/2020/0007090/08.07.2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-05-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙ (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΙΑΜΙ (πατρώνυμο) ΚΛΕΒΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 24-09-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΙ (BARJAMI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΕΒΑΝΤΙΝ (KLEVANTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΙ (BARJAMI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)
3. Με την υπ’ αρ. Φ.47124/2020/0007091/08.07.2020 

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 21-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) 
ΜΠΑΡΙΑΜΙ (πατρώνυμο) ΚΛΕΒΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 24-09-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΙ (BARJAMI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΕΒΑΝΤΙΝ (KLEVANTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΙ (BARJAMI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.43974/2020/0007965/13-07-2020 
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 19-07-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑΝΙ (όνομα) 
ΜΑΡΚΕΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην 
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ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 
σύμφωνα με υπ’ αρ. 9220/1/14-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.47122/2020/0004976/13.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται απο-
δεκτή η από 21-05-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΡΡΕΓΙΑ (όνομα) 
ΓΚΙΝΟΒΕΦΗ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8147/12-09-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(8)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23421/2019/0009857/20-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 13-08-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΕΧΙΑ (όνομα) 
ΜΙΧΑΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-12-2018, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας από 28-12-2018 με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23408/2019/0009129/20-07-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 
3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 21-3-2019 αίτημα που υπο-
βλήθηκε δια του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας 
της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα στις 17-07-2019, του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗΣ (όνομα) ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΣΛΟΒΑΚΙΑ την 09-01-2019, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από 09-01-2019 με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.4840/2019/0001654/14.07.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-12-2019 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ 
(όνομα) ΕΓΚΙΣΤ (πατρώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08.10.2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30.06.2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.21.1/14741/03.12.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4953/2020/0000883/14-07-2020 
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 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 24-06-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΕΛΙ (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-09-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-04-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΙ (HAZIZI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΙ (HAZIZI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
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3. Με την υπ’ αρ. Φ.4956/2020/0000902/14-07-2020 
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 30-06-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 08-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 
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 
19-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (META) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡΕ (GAZMIRE).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(11)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.4948/2020/0000859/14-07-2020 
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 12-06-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (επώνυμο) 
ΖΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 21-03-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 
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 
27-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΛΑ (ZHULA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΛΖΙΜ (VALLZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΛΑ (ZHULA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
2. Με την υπ’ αρ Φ.4949/2020/0000888/14-07-2020 

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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 

αποδεκτή η από 12-06-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΖΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 27-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΛΑ (ZHULA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΛΖΙΜ (VALLZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΛΑ (ZHULA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.3772/2020/0000199/15-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
08-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΑΜΠΡΑΜΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΒΑΓΑΡΣΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, 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 30-06-2020 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.21.1/6309/29-05-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(13)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

  Με την υπ’ αρ. Φ.3195/2020/0000719/06-07-2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
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(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 03-03-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 16-07-2009, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(14)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την υπ’αρ. Φ.3658/2020/0000423/07-07-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η 
από 27-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΑΡΑΒΕΛΗ (PARAVELI) ΛΑΜΠΗ (LLAMBI) 

ον. πατρός ΙΛΟ (ILO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A491148, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-01-1950 και κατοικεί στο 
Δήμο Κατερίνης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(15)
    Στην υπ’ αρ. πρωτ. Φ.5889/2019/0002269/27-11-2019 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 5012 ΦΕΚ (τ.Β΄), 
γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο όνομα μητρός: «ΝΤΟΝΙΚΑ»
στο ορθό με λατινικούς χαρακτήρες: «DONIKA»

  (Από το Υπουργείου Εσωτερικών)   
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*02033160708200008*

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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