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Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
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του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 5777.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.80320/2020/0007322/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9
παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), του άρθρου 69 παρ. 1
του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(Α΄ 217) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49)
γίνεται δεκτή η από 12-01-2000 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΓΙΟΣ Όνομα ΔΙΟΝΥΣΗΣ Όν. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ, γεν. 24-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α379013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.138062/2020/0007314/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και
του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η
από 18-02-2008 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΖΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 06-03-1960 στην ΤΟΥΡΚΙΑ,
κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 07051, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.140934/2020/0004901/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και
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του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η
από 13-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΑΣΙΛΕΒΑ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΟΥ Όν. πατρός
ΝΤΙΜΙΤΑΡ, γεν. 12-06-1945 στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.213898/2020/0006098/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΩΡΓΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΑΚΗ Όν. πατρός ΜΙΣΤΟ,
γεν. 11-08-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.218624/2020/0004540/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 31-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Όνομα ΧΑΡΗΣ Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 07-10-1944 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.152144/2020/0002837/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 19-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΕΛΙΔΟΝΙΔΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 04-04-1961 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.218141/2020/0007307/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 10-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Όνομα ΑΙΜΙΛΙΑ Όν. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 13-03-1964 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπό στοιχεία Φ.218140/2020/0007289/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η
από 10-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΡΝΑΟΥΤΗ Όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Όν. πατρός
ΣΩΦΡΟΝΗΣ, γεν. 11-01-1965 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπό στοιχεία Φ.218215/2020/0006387/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την
από 06-11-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην
ΑΤΛΑΝΤΑ, γίνεται δεκτή η από 06-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΠΑΣ Όνομα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΑΚΦΗ Όν.
πατρός ΤΖΟΝ ΔΗΜΗΤΡΟ, γεν. 10-04-1993 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
10. Με την υπό στοιχεία Φ.213951/2020/0004459/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την
από 11-09-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη
ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 11-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΙΦΣΑ Όνομα ΡΟΜΠΕΡΤ Όν. πατρός
ΘΩΜΑ, γεν. 18-02-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπό στοιχεία Φ.217648/2020/0007179/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από
05-06-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΣΙΚΑΓΟ, γίνεται δεκτή η από 03-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΜΠΟΣ Όνομα ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ ΜΑΝΤΟΝΝΑ
Όν. πατρός ΤΖΩΝ ΑΡΘΟΥΡ, γεν. 31-10-1992 στις ΗΝ.
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
Με την υπό στοιχεία Φ.215104/2020/0007325/
27-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το 29/
29-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η
από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΕΤΡΙΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙ, γεν. 29-08-1966 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.24737/2019/0015510/
16-07-2020 απόφαση 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΝΑΪ
(όνομα) ΜΟΝΙΚΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-01-1996 και κατοικεί στο
Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 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 30-06-2011, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 4640/24/28-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.25207/2019/0014939/
16-07-2020 απόφαση 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 συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2017 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΝΤΙΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΝΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΛΕΒΑΝΙ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 20-05-1994 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9760/25/
27-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.28455/2020/0005610/
01-07-2020 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 10-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΑ (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3825/4/12-03-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.28505/2020/0005622/
01-07-2020 απόφαση 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 12-07-2018 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΟ
(όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-1995 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10010/46/05-07-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.26255/2019/0015033/
17-07-2020 απόφαση 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 συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΜΠΕΛΛΙ (όνομα) ΕΡΣΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-1989 και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12948/19/
14-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.28706/2019/0011850/
17-07-2020 απόφαση 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217)
γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΟΖΝΤΝΙΑΚΟΒ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 13-01-1995 και
κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2010, σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 10840/23/12-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

35688

Τεύχος B’ 3517/25.08.2020

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3111/2020/0000897/
24-07-2020 απόφαση 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 22-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΔΙ (MADHI)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN) ον. πατρός ΓΙΟΒΑΝ (JOVAN), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A264396, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
14-09-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3230/2020/0000862/
24-07-2020 απόφαση 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 28-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΤΣΑΝΗ (KACANI)
ΝΤΟΛΙΑΝΑ (DOLJANA) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A443164, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ.

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3376/2020/0000894/
24-07-2020 απόφαση 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 10-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΤΗΣ (KOTI) ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A264067, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-10-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3511/2020/0000864/
24-07-2020 απόφαση 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 19-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΑΝΤΙΛΗ (TANDILI)
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ (MARINELA) ον. πατρός ΤΡΑΓΙΑΝ (TRAJAN),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 264462, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ.

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3598/2020/0000885/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (επώνυμο)
ΑΒΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4878/13-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1392/2020/0000918/
30-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (επώνυμο)
ΓΙΑΝΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΙΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4777/10-07-2020 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3599/2020/0000886/
24-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ (επώνυμο)
ΣΕΡΜΑΔΙ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-11-2005 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4853/13-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3600/2020/0000892/
24-07-2020 απόφαση 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 23-07-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΝΤΑΤΣΙ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2000 και κατοικεί στο
Δήμο ΒΟΙΟΥ, 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 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4783/
13-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.5046/2020/0001388/
23-07-2020 απόφαση 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 30-05-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
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ΓΙΑΤΣΑΪ (όνομα) ΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟT, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-09-2000 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Φ.20.4/3483/13-05-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5138/2020/0001083/
23-07-2020 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 06-08-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (όνομα)
ΜΑΝΡΟΥΠ (πατρώνυμο) ΜΑΛΚΙΤ, που γεννήθηκε στην
ΙΝΔΙΑ την 01-03-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5336/29-07-2019
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2607/2020/0000195/
28-07-2020 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), γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΕΡΜΟΝΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2013 και κατοικεί στο
Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 01-07-2004 και κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA)
(κύριο όνομα) ΕΡΜΟΝΕΛ (ERMONEL).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΟΓΙΑ (OSOJA)
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΕΤΑ (KLODETA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2604/2020/0000139/
28-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΖΜΙΑΝ (επώνυμο) ΠΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΣΑΒΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-04-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/244/13-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2602/2020/0000089/
28-07-2020 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),
γίνεται αποδεκτή η από 16-01-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ
(επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2012 και κατοικεί στο Δήμο
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 25-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (ARMAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
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 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2606/2020/0000185/
28-07-2020 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),
γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΧΑΡΙΚΑ
(επώνυμο) ΡΑΝΙ (πατρώνυμο) ΧΑΡΠΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 06-08-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΧΑΡΠΡΙΤ (HARPREET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI)
(κύριο όνομα) ΝΙΣΑ (NISHA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2605/2020/0000184/
28-07-2020 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),
γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2020 δήλωση - αίτηση των
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γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
(επώνυμο) ΠΙΡΕ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 31-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΕ (PIRE)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΕ (PIRE)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΝΤΑ (ERINDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

Ι

(15)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.2600/2020/0000884/
28-07-2020 απόφαση 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 13-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΛΙ (BULI)
ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR) ον. πατρός ΟΥΑΝΙ (UANI), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό A477640, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
15-06-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(16)
Στην υπό στοιχεία Φ.4201/ 2019/0001258/11-03-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1349, διορθώνεται το επώνυμο της εν θέματι και των γονέων,
το εσφαλμένο:
«(επώνυμο) ΚΑΦΕΤΖΗ», «ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΦΕΤΖΗ», «ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΦΕΤΖΗ (ΚΑFΕΤΗΙ)»,
στο ορθό:
«(επώνυμο) ΚΑΦΕΤΖΙ», «ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΦΕΤΖΙ», «ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΦΕΤΖΙ (ΚΑFEXHΙ)».
Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας)
Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
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(17)
Στην υπό στοιχεία Φ.2235/2019/0001220/19-12-2019
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 5105, ως
προς το κύριο όνομα, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «ΑΝΔΡΕΑΣ»,
στο ορθό: «ΑΝΔΡΕΑ».
Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας)
Ι

(18)
Στην υπό στοιχεία Φ.198184/2018/0020899/
05-12-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η
οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 5777, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης,
από το εσφαλμένο: «28-04-1980»,
στο ορθό: «29-04-1980».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

35692
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035172508200008*

