
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

10 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

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

15 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

16 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

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

18 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

19 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

20 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

21 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

22 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.206966/2018/0023226/15-01-2019 απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο Β’ 290.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.1895/2020/0000862/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), και μετά το υπ΄αρ. 32/08-11-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 
24-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΜΟ Όνομα ΠΕΤΡΙΚΑ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 23-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι   

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.889/2020/0000267/14-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις τα άρθρα 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), και μετά το υπ΄αρ. 2/19-
04-2019 πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Θεσσα λίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
01-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΓΚΑΝΙ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός 
ΣΑΝΤΟΥΣ, γεν. 27-02-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι 

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 1524/2020/0000083/20-08-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγέ νειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 9/17-12-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΔΑΝΗ Όνομα ΑΝΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. 
πατρός ΜΙΡΤΣΕΑ, γεν. 18-06-1969 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1542/2020/0000500/
13-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α’ 217) και μετά το υπ΄αρ. 1/01-04-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου  - 
Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 12-06-2015
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΩΑΝΝΙΔΗ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΚΟΡΝΕΛΙΟΥ, γεν. 03-11-1965 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2428/2019/0002320/
15-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), που κυρώθηκε με το 
ν. 3284/2004 (Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 19/15-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 08-09-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΤΟ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ, 

γεν. 15-08-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.27025/2020/0007264/
18-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυ-
μο) ΜΕΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018, σύμφωνα με την  υπ΄αρ. 18856/19/20-11-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.27500/2019/0002676/
17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-02-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ 
(επώνυμο) ΧΑΪΤΣΕ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΪΤΣΕ (HAJCE) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΪΤΣΕ (HAJCE) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΑ (VIOLA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.24350/2018/0003173/

20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΟ 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 13-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡ (VITOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΡΑ (VERA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.23768/2020/0007642/

17-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΡΙΣ (επώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 19-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ (VASILI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΑ (VIOLA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.24347/2018/0003171/

20-07-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΒΙΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 13-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΟΡ (VITOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΡΑ (VERA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

  (6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

   Με την υπό στοιχεία Φ. 1867/2020/0000507/19-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
11-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΟΤΣΙ (επώνυμο) ΔΕΜΠΙ (πατρώ-
νυμο) ΜΠΑΡΔΟΥΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ21.1/6975/20-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

  Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπό στοιχεία Φ. 1865/2020/0000459/19-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΖΑΓΙΑΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά ξεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ21.1/6361/29-06-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  
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(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας .  

 Με την υπό στοιχεία Φ4971/2020/0001014/
25-08-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
21-07-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ (όνομα) ΑΝΕΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

  Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.). 

   Με την υπό στοιχεία Φ.4974/2020/0001039/
25-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 30-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΤΕΑ (επώνυμο) 
ΤΖΕΛΙΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 19-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 
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 21.1/6851/17-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ  

  Ι

(10)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ2521/2020/0000700/
21-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019
(Α' 50), γίνεται δεκτό το από 20-11-2019 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 
(όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 31-01-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

  Ι

(11)

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

      Με την υπό στοιχεία Φ2491/2020/0000716/
21-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α' 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019
(Α' 50), γίνεται δεκτό το από 24-10-2019 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΠΑΦΙΤΗΣ (όνομα) ΚΟΣΜΑΣ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-1975, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρο 14 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

  Ι

(12)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ10749/2020/0001842/
26-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 17-02-2020 αίτημα του πα-
τέρα για το τέκνου του με στοιχεία (επώνυμο) ΜΥΤΑΡΗΣ 
(όνομα) ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-1999, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 
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  (13)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

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

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

   Με την υπό στοιχεία Φ.2614/2020/0000213/
24-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 
(επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΓΙΑΝΤΗ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2013, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 16-04-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΓΙΑΝΤΗ (DEJADI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΡΤΟΛΛΑΡΙ (MYRTOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

  Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2613/2020/0000212/24-08-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-02-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/
750/27-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

  Ι

(15)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ2655/2020/0000810/
20-08-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), ο 
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 26-05-2020 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΝΟΥΖΑ (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-09-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

  Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.3876/2020/0000632/
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΣΙΦ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 24-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (ΡΑΝΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΣΙΦ (JOSIF).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΤΖΙ (ΡΑΝΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.3880/2020/0000660/
26-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-03-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΕΛΑ (επώ-
νυμο) ΣΑΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΚΛΕΜΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 25-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΜΕΤΙ (SHAMETI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΜΕΝΤ (KLEMENT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΜΕΤΙ (SHAMETI) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

  Ι

  (17)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την υπό στοιχεία Φ.2623/2020/0000227/
24-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 06-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-12-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ20.4/887/29-01-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

(18)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ40131/2020/0001782/
26-08-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 24-06-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ 
(όνομα) ΤΖΟΡΤΖ ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ στις 
09-09-1979, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

  Ι

(19)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ38941/2018/0000499/
26-08-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
11-10-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΡΤΣΟΥΝΗ (όνο-
μα) ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΧΕΡΜΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ στις 07-06-1967, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο 
γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ38943/2020/0000924/
26-08-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), ο οποίος κυρώθη-
κε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 11-10-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΠΟΛΙΑΚΟΦ - 
ΚΑΡΤΣΟΥΝΗ (όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΧΕΡΜΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ στις 29-04-1969, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 
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(20)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ18104/2019/0000263/
04-06-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.), ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 14-02-2019 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΛΟΥΔΑΣ (όνο-
μα) ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 22-07-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

  Ι

  (21)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

   Με την υπό στοιχεία Φ1602/2020/0000035/
21-08-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμέ-
νης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελο-

ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 
50), γίνεται δεκτό το από 01-02-2012 αίτημά του (επώ-
νυμο) ΒΛΑΧΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 05-03-1977, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

  Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(22)
     Στην υπό στοιχεία Φ.206966/2018/0023226/15-01-2019 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημο-
σιεύθηκε στο Β’ 290, διορθώνεται:

η εσφαλμένη ημερομηνία γέννησης από «17-04-1977», 
στην ορθή «7-04-1977».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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*02040552209200008*

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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