
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

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

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

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

12 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.

13 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

15 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

16 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

17 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.47475/2020/0005693/09-06-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.

18 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.7696/2019/0001508/20-03-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.21767/2020/0001660/
03-08-2020 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) γί-
νεται αποδεκτή η από 23-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΛΟΡΙ 
(όνομα) ΚΕΡΙΜ (πατρώνυμο) ΡΑΠΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1990 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑ-
ΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1230/27/ 
06-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.22163/2020/0008512/
03-08-2020 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-05-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΡΙΣΑ 
(όνομα) ΛΟΥΣΙΕΝ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1991 και κατοικεί στον 
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4400/46/ 
29-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22579/2020/0008506/
03-08-2020 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) γίνε-
ται αποδεκτή η από 08-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΑ (όνο-
μα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1994 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 30-06-2009, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5410/8/ 
04-04-2017 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  

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.25463/2020/0005216/
03-08-2020 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217) γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-05-2018 δήλωση - αίτηση της αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΛΑΤΙ (όνομα) ΕΒΙΣ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΝΤΟΒΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 23-06-1983 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
21-11-2007 από του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.24281/2020/0006632/
03-08-2020 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΛΟΤΑΪ 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-09-1991 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 480/21/14-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.25896/2020/0005792/
03-08-2020 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) γί-
νεται αποδεκτή η από 03-07-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ 
(όνομα) ΖΕΦ (πατρώνυμο) ΒΑΣΕ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΒΑ-
ΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 7130/11/14-05-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.25107/2019/0011659/
03-08-2020 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 27-03-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ 
(όνομα) ΑΡΤΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1995 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9800/12/ 
19-06-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  
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(3)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.14677/2016/0020610/
07-08-2020 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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΒΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ΄αρ. 
159/28-09-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) και την υπ΄αρ. 603/14-10-2016 βεβαίωση 
φοίτησης (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-03-2000 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΒΑ (GAVA) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΖΙΜ (QAZIM). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΒΑ (GAVA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.14679/2016/0020612/

07-08-2020 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 01-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(επώνυμο) ΓΚΑΒΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06- 2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ 
αρ. 160/28-09-2016 βεβαίωση (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΒΑ (GAVA) (κύριο όνομα) 

ΚΙΑΖΙΜ (QAZIM). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΒΑ (GAVA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ (LUMTURI). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.10777/2020/0001699/
05-08-2020 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), έγινε τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία Φ.10777/2020/0001257/
08-07-2020 απόφασης, ως προς το επώνυμο: 

από το εσφαλμένο: ΓΚΡΟΠΑΣΗ, 
στο ορθό: ΓΚΡΟΠΑΣΙ 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(5)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.10195/2020/0001552/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΗΤΣΙΟΝΗ (MICONI) 
ΙΟΥΛΙΕΤΑ (ZHULJETA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A245983, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-
08-1974 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10221/2020/0001555/
05-08-2020 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 30-07-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΥΡΤΑΪ (MYRTAJ) 
ΙΛΙΑΝ (ILJAN) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A490819, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-09-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.10530/2020/0001277/
05-08-2020 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 15-04-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΩΡΗ (SHORI) 
ΙΡΕΝΑ (IRENA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A481937, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1975 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.10293/2020/0001554/
05-08-2020 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 09-10-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΗΣΟΣ (ZISO) ΚΩΣ-
ΤΑΣ (KOSTA) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A247396, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-04-1983 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.10356/2020/0001654/
05-08-2020 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 16-11-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) 
ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A481932, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-1991 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.1755/2020/0001648/
05-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΝΕ (MONE) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
(JANULLA) ον. πατρός ΤΣΙΑΒΟΣ (CAVO), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A490961, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-1959 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  
Ι

(6)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.2314/2020/0001388/
05-08-2020 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 07-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΒΥΡΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 08-12-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.43/4253/22-06-2020 βεβαί-

ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   
Ι

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.10764/2020/0001018/
05-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, 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 αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 26-05-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΓΚΙΚΑΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-1974, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 
Ι

(8)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.6361/2020/0007597/
04-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 12/23-05-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Το-
μέα και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 18-11-2010 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΟΥΑΧΙΝΤ Όνομα ΜΟΧΑΜΑΝΤ Όν. πατρός 
ΣΑΦΙΚ, γεν. 05-05-1974 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29889/2019/0017504/
16-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  - Α΄ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 33/02-11-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 01-07-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΝΤΙΛΗ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΘΟΔΩ-
ΡΑΚΗ, γεν. 02-11-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 
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(9)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.45943/2020/0004778/
10-07-2020 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 05-02-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΟΥΛΛΑ (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-12-1997 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19900/12/19-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(10)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.42614/2020/0007350/
07-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – Α΄ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΑΛΙ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 820/19/31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

(11)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.46260/2020/0008284/
17-07-2020 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 26-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-08-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1612/5/02-02-2018 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

(12)
   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.3193/2020/0000722/
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), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
(επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-01-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΙΜ (BESIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΙΑ (BOJA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονιας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 
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(13)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.3161/2020/0000836/
30-07-2020 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 04-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΑΧΤΙΑΡΟΒ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) -ΑΝΕΥ-, 
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 28-07-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 29607/20-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3160/2020/0000835/
30-07-2020 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 04-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΑΧΤΙΑΡΟΒ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪ (πατρώνυμο) -ΑΝΕΥ-, 
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 28-07-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 29608/20-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(14)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.3200/2020/0000808/
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 απο-
δεκτή η από 10-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (επώνυμο) 

ΛΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 09-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10523/30-06-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονιας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(15)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.6144/2020/0000785/
20-07-2020 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 17-02-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (όνομα) ΣΑΡΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-04-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 471/29-01-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6039/2020/0000650/
10-07-2020 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 20-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟ (όνομα) ΡΟΥ-
ΣΑΝ (πατρώνυμο) ΑΖΙΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-03-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3124 / 03-04-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6004/2020/0000595/
20-07-2020 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 
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αποδεκτή η από 07-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΡΟ (όνομα) 
ΟΡΓΚΕΣΤ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕ-
ΜΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6778/05-07-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.6002/2020/0000593/
20-07-2020 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 04-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (όνομα) ΚΛΕΪ 
(πατρώνυμο) ΜΙΡΓΚΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10047/ 
17-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(16)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.26403/2020/0006937/
04-08-2020 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 25-09-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
(KARAMANO) ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL) ον. πατρός ΜΑΡΚΟ 

(MARKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A385733, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-1983 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27931/2019/0016457/
04-08-2020 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 14-05-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΙΕΣΤΑ (VJESHTA) 
ΛΑΜΠΗ (LLAMBI) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. 
A501701, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-1989 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(17)
     Στην υπό στοιχεία Φ.47475/2020/0005693/09-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 2690, 
διορθώνεται το πατρώνυμο: 

από το λανθασμένο: "ΚΡΙΣΤΟ", 
στο ορθό: "ΧΡΗΣΤΟ". 

 (Απο το Υπουργειο Εσωτερικων - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής) 

Ι

(18)
   Στην υπό στοιχεία Φ.7696/2019/0001508/20-03-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 2131, 
διορθώνεται ο Δήμος διαμονής:

 από το εσφαλμένο: "Δήμο Νέας Ζίχνης",
στο ορθό: "Δήμο Εμμανουήλ Παππά". 

 (Απο το Υπουργειο Εσωτερικων - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)   
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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,

*02037350709200008*
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