
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 
ιθαγένειας του (επώνυμο) ΣΠΥΡΟΥ (όνομα) ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (μητρώνυμο) 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

2 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-
γένειας της (επώνυμο) ΑΒΔΟΥΛ ΖΑΔΕ (όνομα) ΑΡ-
ΖΟΥ (πατρώνυμο) ΙΧΣΑΝ (μητρώνυμο) ΝΕΣΙΜΠΕ.

3 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

5 Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

6 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

13 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

14 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

15 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

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

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

18 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

19 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

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

21 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

22 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

23 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

24 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

25 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

26 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
το άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
 Χορήγηση άδειας προς αποβολή της ελληνικής 

ιθαγένειας του (επώνυμο) ΣΠΥΡΟΥ (όνομα) ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (μητρώνυμο) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.217990/2020/0007947/
11-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2  του άρ-
θρου 16 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας 
όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2156/
15-07-2020 Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του 
(επώνυμο) ΣΠΥΡΟΥ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (μητρώνυμο) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, περί χορήγησης 
άδειας προς αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ     

Ι

(2)
 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας της (επώνυμο) ΑΒΔΟΥΛ ΖΑΔΕ (όνομα) ΑΡ-

ΖΟΥ (πατρώνυμο) ΙΧΣΑΝ (μητρώνυμο) ΝΕΣΙΜΠΕ. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.212409/2020/0007939/

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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20-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από  σύμφωνη
γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώ-
θηκε στο πρακτικό της υπ’ αρ. 2156/15-07-2020 Συνε-
δρίας του έγινε αποδεκτή η από 20/04/2018 αίτηση της 
(επώνυμο) ΑΒΔΟΥΛ ΖΑΔΕ (όνομα) ΑΡΖΟΥ (πατρώνυμο) 
ΙΧΣΑΝ (μητρώνυμο) ΝΕΣΙΜΠΕ, περί ανακτήσεως της 
ελληνικής ιθαγένειας και ανακαλείται η υπ’ αρ. 58443/
30-07-1979 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά 
το μέρος που αφορά την αποστέρηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της προαναφερομένης.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(3)    
Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης.

  Με την υπό στοιχεία Φ.199503/2020/0007210/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
Α’  217), όπως ισχύει, ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.199503/2017/0013858/20-06-2017 απόφαση πολιτογρά-
φησης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο Β’ 2256, επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη από το νόμο 
προθεσμία του ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευ-
σής της, χωρίς η αλλογενής αλλοδαπή υπό στοιχεία:

ΚΟΒΑΛΕΝΚΟ ΕΛΙΝΑ όνομα πατρός ΓΙΟΥΡΙ 
γεν. 11/03/1975 στη Ρωσία, να δώσει τον όρκο του Έλ-
ληνα πολίτη.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.211690/2020/0007754/
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. 7/16-10-2017 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 20-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλ-
λογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΡΝΤΙΑ Όνομα ΜΠΕΣΙΜ Όν. πατρός ΣΑΚΙΡ, 
γεν. 02-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.216762/2020/0007766/
5-8-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ΄αρ. 14/
06-12-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 
09-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ Όνομα ΛΙΛIΤ Όν. πατρός ΣΑΜ-
ΒΕΛ, γεν. 27-11-1979 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.212241/2020/0007755/
12-08-2020 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. 7/22-02-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλ-
λογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΥΝΤΕΡΙΖΙ Όνομα ΦΑΤΜΙΡΕ Όν. πατρός ΒΕ-
ΤΖΚΙ, γεν. 17-09-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.215111/2020/0007756/
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. 29/29-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΙΖΑ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΑΖΙΦ, 
γεν. 24-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(5)
    Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.140447/2015/0017826/
23-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
Α’  217), όπως ισχύει, ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.140447/12327/17-06-2014 απόφαση πολιτογράφησης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο Β’ 1960, επειδή παρήλθε η προβλεπόμενη 
από το νόμο προθεσμία του ενός έτους από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της, χωρίς η αλλογενής αλλοδαπή 
υπό στοιχεία:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ όνομα πατρός ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 
γεν. 26-6-1962 στη Βουλγαρία, να δώσει τον όρκο του 
Έλληνα πολίτη.  

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41895Τεύχος B’ 3980/17.09.2020

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.120037/2020/0004560/
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 27-08-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΜΑΜΤΖΙΟΓΛΟΥ 
(HAMAMGIOGLU) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (EFROSINI) ον. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (YORGI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Β00218, που γεν-
νήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 29-07-1961 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.113998/2020/0005791/
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 08-03-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΝΤΕΝΑ 
(KADENA) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον. πατρός ΣΟ-
ΚΟΛ (SOKOL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. Α365348, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(7)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.106317/2019/0015522/
27-08-2020 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 11-12-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΝΣΥ (επώνυμο) ΑΟΥ-
ΑΝΤ (πατρώνυμο) IMAM, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11820/1/22-07-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ. 105181/2019/0007180/
03-06-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), η ανήλικη με στοιχεία (επώνυμο) 
ΧΑΛΑΦ (όνομα) ΕΛΕΝ (πατρώνυμο) ΤΖΙΧΑΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-07-2016, απέκτησε την 
ελληνική ιθαγένεια με νομική βάση κτήσης της περ. γ' 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

    Με την υπό στοιχεία Φ.91686/2019/0005165/
14-05-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 27-05-2014 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΕΣΚΙΝΑΖΗ (όνομα) ΧΑΪΜ (πατρώνυμο) ΛΙΑΟΥ, που 
γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 29-12-1950, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 εδ.α' του α.ν.1856.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(10)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

      Με την υπό στοιχεία Φ.116345/2019/0011129/
13-05-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 07-09-2018 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΚΑΝΑΚΑΚΗ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-1973, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 
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(11)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

    Με την υπό στοιχεία Φ. 114874/2019/0010844/
08-05-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
12-03-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ (όνο-
μα) ΑΡΘΟΥΡ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΟΥΙΛΛΙΑΜ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
21-03-1974, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν.δ. 3370/1955.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

      Με την υπό στοιχεία Φ. 119306/2020/0003788/
18-06-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 29-05-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛ (όνομα) ΝΙΚΟΛ ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2017, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(13)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

      1. Με την υπό στοιχεία Φ.113009/2019/0013104/
22-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/
2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 30-11-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΝΟΜΗ 
(όνομα) ΒΙΤΤΟΡΙΑ ΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 27-07-2017, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.88892/2018/0027497/
22-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 01-12-2010
αίτημα της (επώνυμο) ΒΙΒΕΡΙΔΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΙΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙ-
ΝΗ την 21-07-1996, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 1438/1984.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(14)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.109993/2020/0002333/
17-08-2020 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 03-05-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΟΓΟΝΑΤΗ 
(PROGONATI) ΚΡΙΣΤΗ (KRISTI) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
(VLADIMIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. A368139, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.110142/2019/0015624/
17-08-2020 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 09-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΝΤΕΝΤΙΝΙ (SADEDINI) 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA) ον. πατρός ΜΑΛΟ (MALO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ΄αρ. A490410, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-06-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.113912/2018/0024027/
17-08-2020 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 05-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΜΕΤΑΪ (MEMETAJ) 
ΚΑΣΣΙΑΝΗ (KASIANI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ΄αρ. A562602, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 18-04-1958 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 
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(15)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

      Με την υπό στοιχεία Φ.108448/2019/0010336/
31-07-2020 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 25-01-2017 
αίτημα του (επώνυμο) ΛΙΓΚΑΣ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΑΡΛ 
(πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 13-11-1969, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της 
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.).

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.46363/2020/0008508/
20-08-2020 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), γί-
νεται αποδεκτή η από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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 03-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (BUSHI) (κύριο όνομα) 

ΖΕΝΕΠΕ (ZENEPE)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46364/2020/0008834/

20-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΣ (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 19-02-2004 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)
3. Με την υπό στοιχεία Φ.46365/2020/0008835/

20-08-2020 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), γί-
νεται αποδεκτή η από 07-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ 
(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 19-02-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)
4. Με την υπό στοιχεία Φ.46403/2020/0008743/

20-08-2020 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), γί-
νεται αποδεκτή η από 12-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 23-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ (MURATI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULJANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.46728/2020/0008136/

20-08-2020 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 16-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΤΙΛΙΟ (επώνυμο) ΓΙΑ-
ΧΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
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την 02-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3495/19/05-03-2018 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 

(17)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.45140/2020/0005562/
09-07-2020 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 08-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΙΜ 
(επώνυμο) ΚΟΡΕ (πατρώνυμο) ΠΕΛΙΒΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΕ (KORE) (κύριο όνομα) ΠΕ-

ΛΙΒΑΝ (PELIVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΕΜΛΛΑΡΙ (KASEMLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.46748/2020/0007557/

20-08-2020 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 16-04-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ 
(επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (CACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (CACI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.46750/2020/0007558/

20-08-2020 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), γί-
νεται αποδεκτή η από 16-04-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (CACI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (CACI) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.47639/2020/0007687/

26-08-2020 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), γί-
νεται αποδεκτή η από 04-07-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑ (επώνυμο) 
ΒΕΪΖΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-04-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΑ (ROZA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.47642/2020/0007686/

26-08-2020 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 04-07-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ 
(επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΙ (VEIZI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΑ (ROZA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

(18)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.38576/2020/0001751/
26-08-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 26-05-2016 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΕΛΛΟΥ (όνομα) 
ΜΑΡΙΑΜΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2010, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.47061/2019/0013158/
26-08-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 14-05-2018 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΡΤ (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
18-09-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

(19)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την υπό στοιχεία Φ.46514/2020/0009506/
24-08-2020 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 - ΦΕΚ 217 
Α'), γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ 
(επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΧΙΟΥΣΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2009, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 17-07-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΧΙΟΥΣΕΝ (HYSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΤΕΦΤΑ (TEFTA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

 Ι 

(20)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.28359/2020/0005531/
02-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 03-07-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΟΥΛΑ-
ΚΙΑΝ (όνομα) ΝΑΡΙΝΕ (πατρώνυμο) ΟΥΙΚΙΦ, που γεννή-
θηκε στον ΛΙΒΑΝΟΣ την 23-02-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 
30-06-2011 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8670/21/11-06-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27538/2020/0001636/
27-08-2020 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 17-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΧΑΣΑΝΙ (όνομα) ΕΝΕΡΙΕΤΑ (πατρώνυμο) ΝΙΑΖΙ, που 
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γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 3495/27/09-03-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την υπό στοιχεία Φ.27417/2020/0001632/
27-08-2020 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) γί-
νεται αποδεκτή η από 27-03-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΣΛΑΝΙ 
(όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-02-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2960/18/26-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νησων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

Ι

(21)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.2192/2019/0009783/
02-09-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), πως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 21- 08-2013 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ 
(πατρώνυμο) ΑΡΕΓΚ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την
17-07-1998, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(22)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την υπό στοιχεία Φ.22977/2020/0008122/

02-09-2020 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 με ημερομηνία 
11-7-2019 αίτημα/δήλωση που υποβλήθηκε στην Υπη-
ρεσία μας στις 02-08-2019 του (επώνυμο) ΑΡΙΤΖΙΔΗΣ 
(όνομα) ΜΑΡΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
15-12-1975, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από 11/07/2019 με νομική βάση κτήσης της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(23)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την υπό στοιχεία Φ17212/2017/0017508/3-7-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 16/9/2016 αίτημα της μη-
τέρας του ανηλίκου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ 
(όνομα) ΑΡΤΙΟΜ (πατρώνυμο) ΧΑΪΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΡΜΕΝΙΑ την 14/7/2007, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας από την 28/11/2011, με νομική βάση 
κτήσης της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(24)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.22597/2020/0003872/
27-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 12-02-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΛΑΠΠΑΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην ΤΑΪΛΑΝΔΗ την 
26-12-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.22566/2019/0010766/
27-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
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ας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
11- 10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΦΕΖΟΥΔΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2015, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.19160/2017/0009688/
02-09-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αθανασίου Παπαζήση, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το 
από 27-06-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΕΛΙΣΜΠΑΡΙΔΗΣ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΣΕΤΡΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-1999, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 1438/1984.

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(25)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

      Με την υπό στοιχεία Φ.21558/2020/0008405/
02-09-2020 απόφαση του Προϊστάμενου 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 29-6-2020 (μετά από ερώτημα που στάλθηκε στις 
10-03-2017) αίτημα του (επώνυμο) ΔΗΜΤΣΑΣ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην 

ΣΟΥΗΔΙΑ την 09-07-1978, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας από την 26-07-1978 με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 3 του ν.δ.3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(26)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

το άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ.4867/2020/0000365/
25-08-2020 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 22-01-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ 
(όνομα) ΟΥΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΦΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/74/13-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   
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*02039801709200012*

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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