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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.216615/2020/0006524/
12-07-2020 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. 3/
13-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 27-11-2014
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΝΕΛΑΡΙ Όνομα ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός
ΦΕΤΑΧ, γεν. 28-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.216816/2020/0007675/
05-08-2020 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. 44/17-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-04-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΤΡΑΓΚΙΟΣ Όνομα ΛΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ Όν.
πατρός ΜΑΡΙΝ, γεν. 18-09-1978 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.216852/2020/0007682/
05-08-2020 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. 4/25-09-2018 πρακτικό
της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ.
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 18-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΡΔΟΣΙ Όνομα ΕΝΓΚΕΛΟΥΣ Όν. πατρός
ΠΕΤΡΙΤ, γεν. 29-12-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.216881/2020/0007625/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

39732

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. 2/04-04-2019 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης γίνεται δεκτή η από 29-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΠΑΛΟΒΑ Όνομα ΛΥΔΙΑ Όν. πατρός ΦΙΛΙΠ,
γεν. 14-10-1988 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Τεύχος B’ 3889/14.09.2020

της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 15-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΜΕΖ ΝΤΕ ΤΣΟΚΑ Όνομα ΚΟΝΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. μητρός ΜΠΕΛΧΙΚΑ, γεν. 29-03-1975 στην ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(2)

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.213228/2020/0007630/
05-08-2020 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. 13/19-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου
γίνεται δεκτή η από 23-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΧΑΣΑΝΚΟΛΛΙ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός
ΗΛΙΑ, γεν. 16-07-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.215539/2020/0007671/
05-08-2020 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. 9/30-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-02-2017
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΛΩΤΗ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣ,
γεν. 25-02-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.14336/2020/0005842/
05-08-2020 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 (ν. 3284/2004 - Α’ 217) και του άρθρου
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από
09-09-1991 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΚΛΙ Όνομα ΜΟΧΑΜΑΝΤ Όν. πατρός
ΧΑΣΑΝ, γεν. 08-04-1963 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.216018/2020/0007678/
05-08-2020 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. 5/04-10-2018 πρακτικό

1. Με την υπό στοιχεία Φ.27947/2019/0006590/
23-07-2020 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 14-05-2019 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΥΪΛΙΑΜ (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΑΚΗ (πατρώνυμο) ΡΙΒΕΛΙΝΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 13-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΑΚΗ (JORGAQI) (κύριο όνομα) ΡΙΒΕΛΙΝΟ (RIVELINO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΑΚΗ (JORGAQI) (κύριο όνομα) ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.27429/2019/0001877/
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 12-02-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΑ
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 30-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΤΕΦΤΑ (TEFTA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Αν. Αττικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.29526/2020/0005026/
07-08-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Δ/νσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. Αττικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
18-02-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΟΝΑΛΝΤ (όνομα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ (πατρώνυμο) ΣΙΝΤΝΕΪ ΜΙΛΝΕ,
που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 22-09-1971,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.15087/2017/0000276/
27-08-2020 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 12-01-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
174/28-09-2016 βεβαίωση (107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 26-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (MUCKA) (κύριο όνομα) ΜΕΝΤΟΡ (MENTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ (MUCKA) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.15082/2017/0000225/
27-08-2020 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 09-01-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣ (επώνυμο) ΛΕΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’
αρ. 21552/12-10-2016 βεβαίωση (54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και την υπ’ αρ. 1073/18-11-2016
βεβαίωση σπουδών (26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-07-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΤΣΚΑ (LECKA) (κύριο όνομα)
ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΤΣΚΑ (LECKA) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΙΚΑ (FLORIKA).

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.15055/2017/0000060/
27-08-2020 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 03-01-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΞΑΒΙ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 482/25-11-2016 βεβαίωση (4ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και
την υπ’ αρ. 513/28-11-2016 βεβαίωση σπουδών (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-08-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ (SPAHIU) (κύριο όνομα)
ΑΝΙΛΑ (ANILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.15081/2017/0000206/
27-08-2020 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 09-01-2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΤΑ (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την υπ’
αρ. 210/06-12-2016 βεβαίωση (24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 20-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (RECI) (κύριο όνομα)
ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (RECI) (κύριο όνομα) ΕΛΝΤΑ
(ELDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.3730/2020/0004240/07-08-2020
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλονίκης 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), γίνεται αποδεκτή η από 21-04-2008
αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ
(επώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙΪ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 10-09-1988 για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
επωνύμου του από ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ σε ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (η από
08-05-2008 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Προξενικής
Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004
και η από 14-09-2010 θετική γνωμοδότηση της Α’ Ειδικής
Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.3729/2020/0004239/07-08-2020
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απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης 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), γίνεται αποδεκτή η από 21-04-2008
αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙΪ που γεννήθηκε στη
ΡΩΣΙΑ την 18-06-1984 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΕΛΕΝΑ ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ σε ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
(η από 08-05-2008 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Προξενικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004
και η από 14-09-2010 θετική γνωμοδότηση της Α’ Ειδικής
Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.22913/2020/0005693/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 24-04-2019
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΔΡΟΥΓΟΥ (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-02-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
από την 26/2/2019, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23461/2020/0007585/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
17-07-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΜΓΚΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-05-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
από την 25/5/2017, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23523/2019/0014768/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 18-12-2019
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο)
ΑΝΤΑΛΗΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο)
ΖΑΧΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-10-2018,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την
19/12/2018, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/
2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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από 24/03/2010 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14
παρ. 2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23465/2019/0012687/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
30-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΛΙΝΗΣ (όνομα) ΡΑΦΑΕΛ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-08-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
από 08-08-2019 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

Με την υπό στοιχεία Φ.23551/2020/0002463/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 0403-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΧΑΡΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 0801-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
από την 24/1/2020, με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23473/2019/0012607/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
30-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ (όνομα) ΑΡΓΥΡΗΣ (πατρώνυμο)
ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2019,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ι

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.20645/2020/0005616/
27-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/
2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 24-03-2010 αίτημα/
δήλωση της (επώνυμο) ΣΕΝ ΝΙΚΗΤΑΣ (όνομα) ΦΟΥΛΙΑ
(πατρώνυμο) ΦΟΥΑΤ, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την
12-10-1980, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(16)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23276/2020/0007714/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
02-12-2009 αίτημα του (επώνυμο) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (όνο-
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μα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-1980, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
1 περ. δ’ του ν.δ. 3370/1955.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23467/2019/0011794/
25-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 09-10-2019
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο)
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2014, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(18)
Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 22845/2020/0004803/
26-8-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), η υπ’
αρ. 2674/20-04-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) ΒΑΓΓΕΛ (πατρων.) ΣΩΤΗΡΑΚΗ (μητρων.)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, γεν. στις 26/10/1980 στην Αλβανία, λόγω
μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή της προϋποθέσεων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(19)
Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 22846/2020/0001088/
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
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ας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), η
υπ’ αρ. 2675/20-04-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά
στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επων.)
ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) ΛΕΩΝΙΔΑ (πατρων.) ΒΑΣΙΛ (μητρων.)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, γεν. στις 31/10/1981 στην Αλβανία, λόγω
μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή της προϋποθέσεων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(20)
Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 22852/2020/0004801/
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α’ 45 Α’), η
υπό στοιχεία ττ/β/2398/06/8-4-2008 απόφαση Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
αφορά στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
(επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) ΠΙΡΟ (πατρων.) ΘΟΔΩΡΑΚΗ
(μητρων.) ΒΑΡΒΑΡΑ, γεν. στις 22/09/1970 στην Αλβανία,
λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή της
προϋποθέσεων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(21)
Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 22851/2020/0004798/
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α’ 45),
η υπό στοιχεία ττ/α/2398/06/8-4-2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
που αφορά στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του
(επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ (κ.ον.) ΕΝΤΡΙ (πατρων.) ΘΟΔΩΡΑΚΗ
(μητρων.) ΒΑΡΒΑΡΑ, γεν. στις 30/03/1983 στην Αλβανία,
λόγω μη συνδρομής των νομίμων για την έκδοσή της
προϋποθέσεων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(22)
Ανάκληση απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ. 22839/2020/0004802/
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), η υπ’ αρ.
754/29-07-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας των: α) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ
(κ.ον.) ΓΙΑΝΝΗ (πατρων.) ΘΩΜΑ (μητρων.) ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ,
γεν. στις 04/09/1976 στην Αλβανία, (β) (επων.) ΓΙΑΝΕΛΛΑ
(κ.ον.) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρων.) ΘΩΜΑ (μητρων.) ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ,
γεν. στις 30/08/1978 στην Αλβανία, (γ) (επων.) ΓΙΑΝΕΛΛΑ
(κ.ον.) ΑΛΕΞ (πατρων.) ΑΡΙΑΝ (μητρων.) ΚΑΤΕΡΙΝΑ, γεν.
στις 04/07/2004 στην Αλβανία, (δ) (επων.) ΓΙΑΝΕΛΛΑ
(κ.ον.) ΤΕΟΝΤΟΡ (πατρων.) ΑΡΙΑΝ (μητρων.) ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
γεν. στις 30/03/2000 στην Ελλάδα, (ε) (επων.) ΜΙΧΑΛΑΡΗ
(κ.ον.) ΛΕΥΤΕΡΙΑ (πατρων.) ΓΙΑΝΝΗ (μητρων.) ΜΙΓΚΕΝΑ,
γεν. στις 07/05/2002 στην Αλβανία, λόγω μη συνδρομής
των νομίμων για την έκδοσή της προϋποθέσεων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(23)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.2771/2019/0000537/18-08-2020
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 16-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΙΤΡΗ (BITRI) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(KONSTADINA) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπ’ αρ. A203121, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
31-03-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(24)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.2775/2019/0000586/14-07-2020
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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
24-10-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΚΟΠΙΑΝ (όνομα) ΑΡΣΑΛΟΥΗΣ
(πατρώνυμο) ΚΑΜΟ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την
29-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/12183/07-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας
του κατά τη διάρκεια του τελευταίου σχολικού έτους.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2784/2019/0000588/
15-07-2020 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 18-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΩΤΣΙΟΥ (όνομα) ΙΛΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΡΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 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 30-06-2019
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.21.1/12860/01-11-2019
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2792/2020/0000296/29-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από
19-12-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΣΣΟΧΙΝΑ (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την
28-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την
υπό στοιχεία Φ.21.1/13686 / 06-11-2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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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.

*02038891409200008*

