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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.134803/2020/0008578/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε 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. 43/12-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-4-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: 

Επώνυμο ΣΕΝΤΧΟΜ, Όνομα ΝΑΧΕΝΤ, Όν. πατρός 
ΖΑΚΑΡΙΑ, γεν. 13-8-1977 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.216280/2020/0008603/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε 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. 21/4-12-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 30-3-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ, Όνομα ΓΚΡΑΜΟΣ, Όν. πατρός 
ΣΑΛΙ, γεν. 15-8-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217507/2020/0008594/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε 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. 1/31-1-2019 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτι-
κής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 9-2-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΚΡΟΓΚΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΑ, Όν. πατρός ΜΗΤ-
ΣΟ, γεν. 25-09-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.216818/2020/0008618/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 44/17-10-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-04-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΡΑΣΙ, Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ, Όν. πατρός 
ΣΤΕΡΙΟ, γεν. 4-12-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.215738/2020/0008597/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε 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. 39/26-09-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 31-3-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΜΑΝΙ, Όνομα ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ, Όν. πατρός 
ΧΑΖΜΠΙ, γεν. 21-05-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.144080/2020/0008586/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε 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. 2127/26-3-2018 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε η αιτούσα κατά του υπ’ αρ. 4/2-4-2014 πρακτικού 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 21-6-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΜΙΝΙ, Όνομα ΜΑΡΙΟΛΑ, Όν. πατρός ΑΓΚΡΟΝ, 
γεν. 23-9-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.135141/2020/0008581/
4-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 11/20-9-2018 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 9-2-2010 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΝΑ, Όνομα ΣΑΜΕΧ, Όν. πατρός ΑΝΤΕΛ, 
γεν. 23-02-1974 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.119190/2020/0008611/
9-9-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (Α΄49) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αρ. 11/20-9-2018 πρακτι-
κό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 1-3-2007 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΥΡΙΓΟΥ ΤΣΕΝΓΚ, Όνομα ΓΚΛΟΡΙΑ, Όν. πα-
τρός ΠΟΥΝΓΚ, γεν. 8-12-1960 στην ΙΝΔΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.23625/2020/0003426/22-9-2020
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 30-1-2020 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΚΑΖΙΤΩΡΗ-ΑΪΑΛΛΑ (όνομα) ΑΛΙΝΕ (πατρώνυμο) 
ΠΑΥΛΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
12-3-1990, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1438/1984.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.23626/2020/0003270/22-9-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 30-1-2020 αίτημα της 
(επώνυμο) ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ-ΚΑΖΙΤΩΡΗ (όνομα) ΛΟΥΪΖΑ 
(πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ, που γεννήθηκε στην 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 18-6-1993, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
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(4)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

    Με την υπό στοιχεία Φ.21369/2020/0005694/11-9-2020
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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 6-9-2018 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΚΟΥΡΙΝ (όνομα) 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΔΑΥΙΔ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 4-10-2017, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας από την 26-7-2018, με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

I

(5)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει πριν από την 9-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1647/2020/0000048/18-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄217) γίνεται αποδεκτή η από 
4-2-2020 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (όνομα) ΝΤΟΡΑΛΝΤ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1992 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 27-9-2019 από ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.

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

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την υπό στοιχεία Φ.6587/2019/0000057/24-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 15-1-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-

πής με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΝΟΥΡΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΟΥΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-3-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΜΗΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 10978/12-12-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7225/2020/0001013/24-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 7-5-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (επώνυμο) ΧΑΣΙΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
9-3-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΟΡΓΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.20.3/1623/28-2-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ν. Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

I

(7)
     Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1872/2020/0000212/15-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-6-2020 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) ΣΤΕΛΛΑ 
(STELA) ον. πατρός ΙΛΙΡ (ILIR), κατόχου του Ειδικού Δελ-
τίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπ’ αρ. A256340, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-7-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΥΡΩΤΗΣ 
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(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

  Με την υπό στοιχεία Φ.4341/2020/0000945/21-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
19-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-10-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/10888/13-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΥΡΩΤΗΣ 

I

(9)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας. 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.4267/2019/0001592/17-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 απο-
δεκτή η από 20-8-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΡΑΓΙΑΝ (επώνυ-
μο) ΜΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-9-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
4-2-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (κύριο όνομα) 

ΜΟΡΕΝΑ (MORENA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4305/2019/0001770/17-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 απο-
δεκτή η από 24-9-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΚΙΟ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
2-4-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-7-2001 και 
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΥΡ (AGUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4316/2019/0001789/17-9-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 απο-
δεκτή η από 3-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) 
ΔΑΝΙΛΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΚΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-9-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
9-5-2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΑΝΙΛΙ (DHANILI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΚΑΝ (LLUKAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΑΝΙΛΙ (DHANILI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΥΕΛΑ (ANDUELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(10)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.4446/2019/0002464/17-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΕΧΜΕΤ (επώνυμο) ΤΣΑΡΤΣΑ-
ΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-3-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 16075/21-11-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4470/2020/0000049/17-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
15-1-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝ (επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΪ 
(πατρώνυμο) ΙΡΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-6-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 30-6-2019 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 16327/27-11-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4508/2020/0000160/17-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
4-2-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώνυμο) ΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΦΕΡΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-1-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 451/20-1-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4522/2020/0000260/17-9-2020 
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 12-2-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο) ΚΑΣΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 28-10-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 30-6-2019 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 278/14-1-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4543/2020/0000468/17-9-2020
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 27-2-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 8-12-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 356/16-1-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(11)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.4094/2019/0000617/17-9-2020
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 11-4-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-5-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2016 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 3473/19-3-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4321/2019/0001795/17-9-2020
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 
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από 3-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΣΟΥΛΗ 
(πατρώνυμο) ΖΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-6-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 30-6-2019 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 9843/24-9-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4328/2019/0001887/17-9-2020
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 9-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΙ 
(πατρώνυμο) ΝΕΚΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-11-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕ-
ΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11497/19-9-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4338/2019/0001930/17-9-2020 
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 14-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΜΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-1-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 12507/24-9-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.4340/2019/0001959/17-9-2020
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 16-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΟΑΛΜΠΑ (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-4-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2018 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 9213/16-9-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(12)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.5183/2020/0002091/11-9-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 24-9-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (όνομα) ΙΚΒΙΝΤΕΡ ΖΙΤ 
(πατρώνυμο) ΣΟΥΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 
28-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6116/
5-9-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  

I

(13)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8717/2020/0001597/8-9-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν.4604/2019 
(Α΄50), γίνεται δεκτό το από 11-5-2020 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ 
(όνομα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-9-2003, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

I

(14)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.8642/2020/0000990/14-9-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου 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 του 
ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 13-5-2019 αί-
τημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΛΥΔΙΑ ΛΟΥΛΑ (πατρώνυμο) 
ΤΟΝΥ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 26-12-2013, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8682/2019/0001099/14-9-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 5-8-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΑΪ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΝΑΛΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-5-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(15)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.8641/2019/0000759/14-9-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 2-8-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΕΛΕΗΝ ΖΩΗ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 5-3-1964, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 περ. α' του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(16)
       Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.39892/2020/0002302/15-9-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΙΦΤΗ (IFTI) ΓΚΕΡΓΚΗ 
(GJERGJI) ον. πατρός ΠΟΛΙΚΡΟΝ (POLIKRON), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπ’ αρ. A247674, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-10-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

I

(17)
       Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.23792/2020/0000906/16-9-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 
6-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-1-1952, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14
περ. γ'2 του α.ν. 1856.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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