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στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμε-
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άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

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

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

 1.  Με την υπό στοιχεία Φ.25458/2020/0008473/
31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 15-05-2018 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΑ (όνομα) 
ΦΑΜΠΙΟΝ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 30-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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. 6540/22/02-05-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.25919/2020/0004139/
31-07-2020 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 03-07-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΡΙΣΤΙ (όνομα) ΜΙΣΟ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14280/110/08-02-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27487/2020/0008459/
31-07-2020 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 απο-
δεκτή η από 19-02-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΚΑ 
(όνομα) ΚΛΙΣΜΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1430/14/30-01-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.27470/2020/0008456/
31-07-2020 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 απο-
δεκτή η από 19-02-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΑ 
(όνομα) ΑΜΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΟΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 890/6/21-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
I

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

 1.  Με την υπό στοιχεία Φ.23539/2020/0006701/

31-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 10-10-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΑ (όνομα) ΕΓΚΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1992, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9030/23/13-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.25811/2020/0004133/
31-07-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-06-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ΓΙΟΝΙ-
ΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-11-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 9090/7/18-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

3. Με υπό στοιχεία Φ.27445/2020/0003981/31-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 15-
02-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΛΑΪ (όνομα) ΚΛΙΝΤΟΝ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 Ελ-
λάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2550/12/18-
02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.27452/2020/0008453/
31-07-2020 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 
19-02-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (όνομα) ΛΙΒΙΑΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΦΙΚΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 δευ-
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τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1100/9/23-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.28120/2020/0008462/
31-07-2020 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 
11-06-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΙΥ (όνομα) ΤΑΡΑΣ (πατρώνυμο) 
ΡΟΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-03-1995, και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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-
2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8720/4/29-05-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.25191/2020/0007197/
07-07-2020 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-04-2018 δήλωση-αίτηση της αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΑΪ (όνομα) ΜΠΛΕΝΑΡΤΑ 
(πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-12-1980, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 22-06-2005 
από ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.23055/2020/0007201/
07-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-07-2017 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΛΕΜΙ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-01-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. 8220/34/01-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.23532/2020/0006654/
07-07-2020 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) γί-
νεται αποδεκτή η από 10-10-2017 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ 
(όνομα) ΙΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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. 14040/26/27-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.23058/2020/0007204/
07-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 25-07-2017 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΖΙΡΙ 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8380/4/01-06-
2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.27863/2020/0007207/
07-07-2020 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 απο-
δεκτή η από 23-04-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (όνομα) ΣΙΜΡΑΝ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΣΙΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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. 6050/7/08-04-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.21740/2020/0007135/
07-07-2020 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 23-03-2017 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ 
(επώνυμο) ΚΟΤΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
09-12-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΚΑ (KOTKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΥΛ (BARDHUL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΚΑ (KOTKA) (κύριο όνομα) 

ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

I

(5)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΤΑΤΣΗ ΒΕΝΕΡΑ (TACI 

VENERA).

  Με την υπό στοιχεία Φ.18806/2019/0016515/
28-07-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ. 18806/2016/0026943/24-04-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1736), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010  (Α΄ 49) της ομογενούς 
TACI (ΤΑΤΣΗ) VENERA (ΒΕΝΕΡΑ) του PANDELI (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-1994 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

I

(6)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΦΕΪΖΟΥΛΛΑ ΑΟΥΡΕΛ 

(FEJZULLA AUREL).

  Με την υπό στοιχεία Φ. 18113/2017/0020118/

28-07-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ. 18113/2016/0023276/04-11-2016 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 4051), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) του 
ομογενούς FEJZULLA (ΦΕΪΖΟΥΛΛΑ) AUREL (ΑΟΥΡΕΛ) του 
AGIM (ΑΓΚΙΜ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-
1968 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλη-
τικής απόφασης.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

I

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπό στοιχεία Φ.13375/2020/0007736/30-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 15-07-2020 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΘΩΜΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΙΜΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-11-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9417/
06-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

I

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την υπό στοιχεία Φ.23633/2020/0007775/
29-07-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) 
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ΟΣΜΕΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 
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 21-01-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (OSMENAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΣΜΕΝΑΪ (OSMENAJ) (κύριο όνο-

μα) ΙΜΠΡΙΟΝΑ (IBRIONA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

I

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.25090/2020/0007904/
30-07-2020 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 22-03-2018 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνι-
κό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) (κύριο όνο-

μα) IPENA (IRENA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.27975/2019/0006894/

30-07-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-05-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΤΣΟ (επώνυμο) 
ΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΡΟΛΕΤΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-09-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΑ (DINA) (κύριο όνομα) 

ΠΡΟΛΕΤΑΡ (PROLETAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΑ (DINA) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.27976/2019/0006895/

30-07-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-05-2019 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΧΑΡΕ (επώνυμο) 
ΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΡΟΛΕΤΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-09-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΑ (DINA) (κύριο όνομα) ΠΡΟ-

ΛΕΤΑΡ (PROLETAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΝΑ (DINA) (κύριο όνομα) ΜΕΡ-

ΓΤΑ (MERITA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

I

(10)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.11840/2018/0018865/
30-07-2020 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) 
και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Γ' 
Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 1/20-
11-2017 πρακτικό, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-09-2008 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (επώνυμο) ΜΑΤΒΙΕΝΚΟ (πατρώνυμο) 
ΝΤΜΙΤΡΟ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 21-05-1958 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5402/2019/0007334/
30-07-2020 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(Α΄ 263) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότη-
ση της της Γ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 
υπ’ αρ. 5/26-11-2018 πρακτικό, καθώς και τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-10-2008 αίτηση της ομογενούς 
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με στοιχεία (όνομα) ΞΕΝΙΑ (επώνυμο) ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΖΑΡΟΣ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 
08-08-1987 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΠΟΙ-
ΜΕΝΙΔΗ σε ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.20079/2019/0011820/
30-07-2020 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 41 παρ. 5 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς 
και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση 
της της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο υπ’ 
αρ. 5/26-11-2018 πρακτικό, καθώς και τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-11-2016 αίτηση του ομογενούς με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΙΪ (επώνυμο) ΦΙΕΒ (πατρώνυμο) 
ΦΑΝΤΕΪ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-02-1984 για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.20635/2020/0006706/
30-07-2020 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 5 του ν.  3731/2008 
(Α΄ 263) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 
του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και αφού έλαβε υπόψη τη θε-
τική γνωμοδότηση της της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής όπως 
διατυπώθηκε στο 5/26-11-2018 πρακτικό, καθώς και τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄ 
50), γίνεται αποδεκτή η από 21-05-2015 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΟΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΑΡΑΝΕΝΚΟ 
(πατρώνυμο) ΚΑΖΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 16-07-1965 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένει-
ας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματος της από 
ΟΛΕΝΑ σε ΕΛΕΝΑ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

I

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.8669/2020/0001124/
29-07-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΕΓΚΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟ-
ΝΗΣΟΥ, 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 
01-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΓΚΙΑ (GJEGJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΓΚΙΑ (GJEGJA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8711/2020/0001209/

29-07-2020 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 11-03-2020 δήλωση-αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώ-
νυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνε-
χόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 22-02-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγλενειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

I

(12)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.6845/2020/0001545/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 06-12-2016 δήλωση-αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΡΜΠΕΣΚΙ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την 07-04-1996, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/9658/24-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8396/2020/0002218/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
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νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 09-07-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/1852/01-03-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8512/2020/0000333/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 09-10-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΟΒΑ (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΤΙΧΟΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
την 13-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. Φ.20.4/13942/07-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8411/2020/0002214/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-07-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΜΛΙ (όνομα) 
ΜΠΡΟΝΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9189/01-07-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.8428/2020/0002252/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-07-2019 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΟΥΡΔΙ (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

Φ.20.4/9590/24-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.8390/2020/0002250/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή 
η από 03-07-2019 δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΟΥΝΟΒ (όνομα) ΤΟΜΑΣ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΒ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
την 31-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. Φ.20.4/8970/26-06-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

I

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.8578/2020/0001622/
29-07-2020 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 απο-
δεκτή η από 26-11-2019 δήλωση-αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΠΟΥΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/15864/12-11-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

I

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.8584/2019/0003727/
29-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - A΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 28-11-2019 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (επώνυμο) 
ΝΤΕΡΒΙΣΙ (πατρώνυμο) ΕΤ'ΧΕΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 18-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ, 
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 01-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνο-

μα) ΕΤ'ΧΕΜ (ET' HEM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (DERVISHI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8700/2020/0000992/

29-07-2020 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 27-02-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-02-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολου-
θεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-07-2003 και ο πατέ-
ρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (PRECI) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΒΙΤΑ (DAVITA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

I

(15)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8245/2019/0000346/29-07-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - A΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2019 
δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΛΙΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1693/08-
02-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(16)
      Στην υπό στοιχεία Φ. 183151/2019/0011350/01-07-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο Β΄ 3104, διορθώνεται η εσφαλμένη ημερομηνία 
γέννησης και από το εσφαλμένο πατρώνυμο, αντιστοίχως, 

από «01/01/1967» 
στο ορθό «01/07/1967» και 
«ΚΛΟΝΤ ΝΟΕΛ MAPI» 
στο ορθό « ΚΛΟΝΤ MAPI ΝΟΕΛ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(17)
    Στην υπό στοιχεία Φ.183153/2020/0006159/01-07-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο Β΄ 3104, διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο 

από «ΚΛΟΝΤ ΝΟΕΛ MAPI»
στο ορθό «ΚΛΟΝΤ MAPI ΝΟΕΛ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(18)
      Στην υπό στοιχεία Φ.217168/2020/0002090/27-02-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθη-
κε στο Β΄ 1200 διορθώνεται το εσφαλμένο επώνυμο 

από «ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣ-ΟΛΙΒΕΪΡΑ» 
στο ορθό «ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ-ΟΛΙΒΕΪΡΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

I

(19)
      Στην υπό στοιχεία Φ.183152/2020/0006161/01-07-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο Β΄ 3104, διορθώνεται η εσφαλμένη ημερομηνία 
γέννησης, το εσφαλμένο κύριο όνομα και 

από το εσφαλμένο πατρώνυμο, αντιστοίχως,
από «01/01/1969» 
στο ορθό «01/06/1969»,
από «ΑΛΛΕΝ» στο ορθό « ΑΛΕΝ» και 
«ΚΛΟΝΤ ΝΟΕΛ MAPI» 
στο ορθό «ΚΛΟΝΤ MAPI ΝΟΕΛ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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