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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.135220/2020/0004086/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
27-03-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 22-03-2017 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΡΜΑΝ Όνομα ΡΕΜΠΕΚΑ ΑΪΡΙΝ Όν. πα-
τρός ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΙΝΤΝΕΪ, γεν. 12-03-1984 στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.212074/2020/0006713/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
07-05-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 19-01-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΥΜΠΛΙΑΣ Όνομα ΕΠΡΙΛ ΑΝΝ Όν. πατρός 
ΤΣΑΡΛΣ ΤΖΩΡΤΖ, γεν. 25-04-1968 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα-
γένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217113/2020/0007696/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 05-06-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 
γίνεται δεκτή η από 05-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΗ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Όν. πατρός 
ΚΟΣΜΑ, γεν. 13-09-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.217604/2020/0007222/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
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ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 18-
06-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στον 
ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται δεκτή η από 14-05-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ Όν. πατρός ΚΕΝΕΘ ΠΟΛ, γεν. 12-02-1999 στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.217506/2020/0006984/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
13-06-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 13-06-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΟΡΜΙΝΑ Όνομα ΜΑΙΚΛ ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ Όν. 
πατρός ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, γεν. 27-12-1996 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.218213/2020/0006385/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 07-11-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΧΙΟΥΣΤΟΝ, γίνεται δεκτή η από 07-11-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΝΑ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. πατρός ΑΡΘΟΥΡ, 
γεν. 23-03-1964 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.218209/2020/0006396/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
03-12-2019 έκθεση της Γενικής Προξένου της Ελλά-
δας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 
03-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ Όνομα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Όν. 
πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 20-07-1959 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.211544/2018/0006875/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 01-03-2018 έκθεση του Διευθύνοντα το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 22-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΡΑΜΟΒ Όνομα ΜΕΙΡ ΑΡΙΚΟ Όν. πατρός 
ΧΑΪΜ, γεν. 27-08-1965 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.211051/2019/0006720/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 03-10-2017 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 03-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΟ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, 
γεν. 07-03-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.211096/2019/0006721/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 06-
09-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, 
γίνεται δεκτή η από 06-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΜΑΙΡΗ Όν. πατρός ΒΙ-
ΚΤΩΡ, γεν. 30-03-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.211216/2019/0008933/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 12-10-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η από 22-06-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ Όνομα ΜΑΞΙΜ Όν. πατρός 
ΚΟΤΣΟ, γεν. 12-09-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.211218/2019/0008932/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 09-11-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η από 21-09-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΛΕ Όνομα ΓΚΙΕΡΓΚΙ Όν. πατρός ΘΟΔΩ-
ΡΑΚΗ, γεν. 22-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.213953/2020/0007909/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
10-09-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΠΕΡΘΗ, γίνεται δεκτή η από 10-09-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΛΟΝ Όνομα ΑΡΝΑ ΜΑΡΙ Όν. πατρός 
ΤΖΟΝ ΦΡΑΝΣΙΣ, γεν. 17-07-1989 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την υπό στοιχεία Φ.217364/2020/0007665/20-
08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
15-10-2018 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γρα-
φείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, γίνεται 
δεκτή η από 15-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΒΙΔΑΛ Όνομα ΝΟΕΜΙ Όν. πα-
τρός ΧΟΥΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γεν. 07-07-1988 στην ΧΙΛΗ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.217365/2019/0014854/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 08-11-2018 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενι-
κό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΙΑΓΟ, 
γίνεται δεκτή η από 07-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΜΠΡΑΝ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΑΝ, γεν. 
30-10-1971 στην ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.216081/2020/0007667/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 25-01-2019 έκθεση του Επίτιμου Προξένου της Ελ-
λάδας στη ΒΙΡΣΒΑΝΗ, γίνεται δεκτή η από 25-01-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΙΟΥΣ Όνομα ΚΛΙΝΤΟΝ ΤΖΕΙΜΣ Όν. πατρός 
ΡΟΔΝΕΫ ΤΖΕΙΜΣ, γεν. 09-06-1989 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.218772/2020/0007661/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 04-
02-2020 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 24-01-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΕΒΣΚΑ Όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ Όν. πατρός 
ΖΛΑΤΚΟ, γεν. 01-03-1996 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.215281/2020/0007668/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 09-01-2019 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝ, 
γίνεται δεκτή η από 09-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΝΤΑΪΑΝ Όν. πα-
τρός ΝΤΕΝΙΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, γεν. 01-01-1972 στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-

ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.106551/2020/0005322/
21-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 
ν. 2910/2001 (Α΄ 91), της παρ. 2 του άρθρου 41 και του 
άρθρου 47 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), του άρθρου 33 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) και της παρ. 4 του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται δεκτή η από 08-12-2003 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΤΙΦΛΑΡΗ Όνομα ΝΤΕΝΑΝΤΑ Όν. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 24-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθ-
μό Α308260, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217881/2020/0005311/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 16-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΤΣΑ Όνομα ΑΝΙΣΑ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, 
γεν. 04-08-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.208695/2020/0006568/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 12-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ Όνομα ΠΥΡΡΟ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΑΚ, γεν. 14-03-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.217603/2020/0005460/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 31-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ Όνομα ΒΑΣΙΛΙΚΗ Όν. πατρός 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, γεν. 24-04-1941 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.213583/2020/0005336/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
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τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 17-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΚΑ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΚΟΛΙ, 
γεν. 17-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.213950/2020/0007908/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 29-
08-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΠΕΡΘ, 
γίνεται δεκτή η από 29-08-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΟΥΝΣ Όνομα ΤΣΕΡΥΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Όν. 
πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. 15-02-1955 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.126037/2020/0007835/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 18-09-2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 23-09-1981 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.212066/2020/0007525/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 07-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ Όνομα ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΛΙ, γεν. 15-06-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.140053/2020/0005472/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δι-
ατάξεις του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και της παρ. 1 του άρθρου 
22 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 19-05-2011 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΡΟΣΟΥ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Όν. πατρός ΒΑ-
ΣΙΛΗΣ, γεν. 16-10-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.197175/2020/0007286/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
09-03-2015 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 09-03-2015 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΡΜΑ Όνομα ΑΝΙΣΑ Όν. πατρός ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΗΣ, γεν. 06-01-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.207889/2019/0006640/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 18-01-2017 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 18-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΛΙΣ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός ΦΩΤΟ, 
γεν. 13-12-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.213728/2019/0002406/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 08-08-2018 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενι-
κό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΛΟΝΔΙΝΟ, 
γίνεται δεκτή η από 08-08-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΩΜΑΝΟΣ Όνομα ΤΖΕΙΜΣ ΑΝΤΟΝΥ Όν. πα-
τρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 05-02-1949 στο 
ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΚΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.213952/2020/0007910/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 10-
09-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΠΕΡΘΗ, 
γίνεται δεκτή η από 10-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΛΟΝ Όνομα ΜΑΪΚΛ ΠΗΤΕΡ Όν. πατρός 
ΤΖΟΝ ΦΡΑΝΣΙΣ, γεν. 20-11-1992 στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.142599/2020/0004472/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
24-01-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡ-
ΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 24-01-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΣΑΪ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 25-08-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.216876/2020/0007836/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
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8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 11-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΛΑΣ Όνομα ΕΛΕΝΗ ΕΛΛΗ Όν. πατρός ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ, γεν. 06-06-1937 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.202521/2020/0005333/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 07-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΧΑΡΙ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΘΟΜΑ, 
γεν. 21-12-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.173866/2020/0002159/
18-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 27-06-2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΠΟΥΡΗ Όνομα ΕΤΛΕΒΑ Όν. πατρός ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ, γεν. 10-08-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.102734/2020/0007336/
12-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 
ν. 2910/2001 (Α΄ 91), των άρθρων 41 παρ. 2 και 47 του 
ν. 3731/2008 (Α΄ 263), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 
49), γίνεται δεκτή η από 16-12-2003 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΕ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΜΠΟΣΙΛ-
ΚΟ, γεν. 04-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
300916,για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.218474/2020/0007232/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 20-12-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 21-08-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΣΕΛ Όνομα ΣΤΕΪΣΗ-ΑΝΝ ΣΠΑΝΟΣ Όν. 
πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 02-06-1958 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.218771/2020/0007694/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 04-02-2020 έκθεση του Επικεφαλής του Γραφείου 
Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

της Ελλάδας στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 
20-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΕΒΣΚΙ Όνομα ΓΙΟΒΑΝ Όν. πατρός ΖΛΑΤ-
ΚΟ, γεν. 20-01-1990 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.208759/2019/0006645/
20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
21-06-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 21-06-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΙΑΜΑΝΤΗ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΑΝ-
ΔΡΕΑ, γεν. 21-10-1958 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.203914/2020/0004716/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροπο-
ποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και 
του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 , γίνεται δεκτή η 
από 19-10-2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ Όνομα ΣΤΕΛΑ Όν. πατρός ΝΤΙ-
ΜΙΤΑΡ, γεν. 04-12-1972 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.212458/2020/0004456/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 23-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΣΚΗ Όνομα ΑΡΜΑΝΤ Όν. πατρός ΦΩΤΟ, 
γεν. 24-10-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.215642/2020/0007574/
06-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η 
από 19-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΝΤΙΡΙΔΗ Όνομα ΕΥΔΟΞΙΑ Όν. πατρός ΜΕ-
ΝΕΛΑΟΣ, γεν. 20-10-1932 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.218561/2020/0007236/
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05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
17-01-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΡΩΜΗ, γίνεται δεκτή η από 03-02-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΡΟΥΝΙ Όνομα ΜΑΡΤΣΕΛΑ Όν. πατρός 
ΣΠΙΡΙΝΤΙΟΝΕ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ, γεν. 22-12-1968 στην ΙΤΑΛΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.218560/2020/0007281/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 17-01-2020 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΡΩΜΗ, γίνεται 
δεκτή η από 28-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΤΤΙΛΙ Όνομα ΛΟΥΙΖΑ Όν. πατρός ΦΕΡ-
ΝΤΙΝΑΝΤΟ, γεν. 26-11-1994 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.218559/2020/0007279/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 17-01-2020 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΡΩΜΗ, γίνεται 
δεκτή η από 08-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΙ Όνομα ΜΙΚΕΛΕ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ Όν. 
πατρός ΤΖΙΑΝΠΙΕΡΟ, γεν. 28-02-1978 στην ΙΤΑΛΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.218021/2020/0007659/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 24-10-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενι-
κό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΛΟΝΔΙΝΟ, 
γίνεται δεκτή η από 01-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΑΧΙΛΛΕΑΣ Όν. πα-
τρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, γεν. 08-08-1946 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.218658/2020/0007658/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 10-
12-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο 
ΤΟΡΟΝΤΟ, γίνεται δεκτή η από 09-12-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΟΒΙΤΗΣ Όνομα ΠΕΤΡΟΣ Όν. πατρός 
ΒΙΚΤΩΡΑΣ, γεν. 06-05-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.216759/2020/0007662/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την από 
25-04-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο ΤΟΡΟΝΤΟ, γίνεται δεκτή η από 25-04-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 03-04-1970 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχειά Φ.217993/2020/0007521/
05-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 
10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά την 
από 28-08-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 16-07-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΩΝΗΣ Όνομα ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όν. 
πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 20-08-1969 στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
    Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπής. 

 Με την υπ’ αρ. 1109/19-8-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 
ανακαλείται η υπ’ αρ. 3513/08-09-2004 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας της (επώνυμο) ΠΟΤΣΧΒΕΡΑΣΒΙΛΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΟΤΑΡΙ που γεννήθηκε το 
έτος 1980 λόγω ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋπο-
θέσεις για τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειάς της 
καθώς δεν προκύπτει η ελληνική της καταγωγή.

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπής.

 Με την υπ’ αρ. 1107/19-8-2020 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Ιθαγένειας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 ανακαλείται η υπ’ αρ. 
6058/08-09-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε 
δεκτή η αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας της 
(επώνυμο) ΠΟΤΣΧΒΕΡΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΤΣΙΟΥΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΟΤΑΡΙ που γεννήθηκε το έτος 1977 λόγω ότι δεν 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον καθορισμό 
της Ελληνικής Ιθαγένειάς της καθώς δεν προκύπτει η 
ελληνική της καταγωγή.

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
 Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπής. 

 Με την υπ’ αρ. 528/19-8-2020 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
21 του ν.2690/1999 ανακαλείται η υπό στοιχεία Γ. 1526/
10-07-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε δεκτή η 
αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας της (επώνυμο) 
ΠΟΤΣΧΒΕΡΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΕΛΛΑΔΑ (πατρώνυμο) ΟΤΑΡΙ που 
γεννήθηκε το έτος 1988 λόγω ότι δεν συντρέχουν οι νόμι-
μες προϋποθέσεις για τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειάς της καθώς δεν προκύπτει η ελληνική της καταγωγή.

 Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
     Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπής. 

 Με την υπ’ αρ. 1108/19-8-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 21 του ν. 2690/1999 ανακαλείται η υπ’ αρ. 6057/19-10-
2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση 
για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας της (επώνυμο) ΠΟΤ-
ΣΧΒΕΡΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΛΙΑ (πατρώνυμο) ΟΤΑΡΙ που γεννή-
θηκε το έτος 1979 και του ανήλικου τέκνου της ΛΑΣΑ γενν. 
1997 λόγω ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
για τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειάς της καθώς 
δεν προκύπτει η ελληνική της καταγωγή.

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(10)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του

  Με την υπό στοιχεία Φ.2258/2020/0001486/ΑΚ/
12-08-2020 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 23-02-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ 
(όνομα) ΠΑΝΤΕΛΙ (πατρώνυμο) ΣΩΤΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-1992 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 26-06-2013 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 839/20-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2694/2020/0001488/ΑΚ/
12-08-2020 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 10-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΣΟ (όνομα) ΡΕΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 04-06-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 462/31-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλι-

κο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ. 1877/2020/0000248/19-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 29-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΜΠΕΛΛΟ 
(πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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. 4535/20-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(13)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2501/2020/0000540/
21-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49) γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΟΝΤΑΣ (TODA) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (THANAS) ον. πατρός 
ΓΙΟΡΓΚΙ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A247165, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-1956 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΗΡΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2503/2020/0000519/
21-08-2020 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 19-11-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΝΤΑ (TODA) 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) ον. πατρός ΣΟΤΙΡ (SOTIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A239146, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-05-1958 και κατοικεί στο Δήμο ΖΗΡΟΥ.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(14)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ. 1876/2020/0000241/
19-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπ. Εσω-
τερικών , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 20-02-2019 
αίτημα του (επώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 27-08-1964, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του εδ. α΄ του 
άρθρου 1 εδ. του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(15)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.9038/2019/0000156/
24-07-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 01-03-2019 αίτημα της 
(επώνυμο) ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ (όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
την 19-01-1983, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το εδ. α΄ του άρθρου 1 
του ν.δ. 3370/1955.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8793/2020/0000196/
23-07-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου του Υπ. Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 05-03-2018 αίτημα της 
(επώνυμο) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
- ΗΠΑ την 18-10-1977, για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 2 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(17)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.). 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.40145/2020/0001888/
25-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου 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 20-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΙΣ (επώνυμο) 
ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
στις 07-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 υπό στοιχεία Φ.53.1/5907/13-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.40146/2020/0001889/
25-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 20-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-

δαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΣΕΛΜΑ-
ΝΑΪ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
στις 15-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 
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 υπό στοιχεία Φ.53.1/5503/01-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.40147/2020/0001914/
25-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΣΕΪΤΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
στις 06-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 υπό στοιχεία Φ.53.1/5852/13-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.40149/2020/0001941/
25-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 27-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΒΙΣΑΪΚ (επώνυμο) ΤΑΝΚ 
(πατρώνυμο) ΚΑΜΑΛΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ 
στις 18-01-2005 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 υπό στοιχεία Φ.53.1/6173/21-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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*02038901409200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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