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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2073/2020/0000249/
16-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) και μετά το 
υπ’ αρ. 19/19-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
07-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΙΟΥ Όνομα ΚΑΣΤΡΙΟΤ Όν. πατρός 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ, γεν. 14-02-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2119/2020/0000549/
24-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) και μετά το 
υπ’ αρ. 1/29-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 

13-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΪΤΙΛΑ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 05-08-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.1121/2020/0000429/
10-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) και 
μετά το 4/02-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
13-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΗΛΙΑ Όνομα ΕΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΝΑΖΙΦ, γεν. 
15-10-1968 στην Αλβανία, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.35535/2020/0009687/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 παρ. 1 
του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), την παρ. 1 του άρθρου 
69 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91), το άρθρο 33 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) 
και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49) γίνεται δεκτή η από 16-11-1993 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΛΑΟΥΑΛ Όνομα ΑΜΠΟΥΝΤΟΥΣΑΛΙΟΥ 
ΑΜΠΙΟΝΤΟΥΝ Όν. πατρός ΤΙΤΙΟΛΑ, γεν. 25-12-1960 στην 
ΝΙΓΗΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.215109/2020/0009227/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) και μετά το 
29/29-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται δεκτή η 
από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΙΤΑΪ Όνομα ΧΑΪΡΙ Όν. πατρός ΖΙΝΙ, γεν. 
16-07-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας πολίτη Ισ-

ραήλ.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.133426/2020/0007309/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν.  4018/2011 (Α΄ 215), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
11 του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) γίνεται απο-
δεκτή η από 20-03-2012 αίτηση του (όνομα) ΑΒΡΑΑΜ 
(επώνυμο) ΑΜΩΝ (πατρώνυμο) ΣΑΜΟΥΗΛ που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-07-1925 για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.216725/2020/0010340/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 05-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΧΑΗΛ Όνομα ΑΘΗΝΑ Όν. πατρός ΝΕΒΡΕΣ, 
γεν. 02-03-1962 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.188780/2020/0009422/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), πριν την τρο-
ποποίησή τους με τον ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και την παρ. 
4 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 
19-12-2006 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΝΗ Όνομα ΕΛΒΙΡΑ Όν. πατρός ΣΤΕΦΟΣ, 
γεν. 12-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
322051,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.219287/2020/0008684/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 10-09-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Όνομα ΕΥΔΟΚΙΑ Όν. πατρός ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, γεν. 29-12-1980 στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.91585/2020/0008271/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 30-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΑΧΟΥΡΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Όνομα ΧΡΙΣ-
ΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΤΕΛΙΟΣ, γεν. 09-11-1964 στην ΚΥΠΡΟ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.219289/2020/0008688/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 12-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Όνομα ΑΝΤΡΗ Όν. πατρός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 08-01-1986 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.219150/2020/0008079/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 13-11-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Όνομα ΕΥΤΥΧΙΑ Όν. πατρός 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 02-04-1980 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.219136/2020/0007891/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 19-03-2019
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 28-01-1974 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 
Ι

(6)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.211827/2020/0008776/



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50591Τεύχος B’ 4626/21.10.2020

30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 24-01-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 24-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΡΙΜΠΙΖΗ Όνομα ΕΝΙ Όν. πατρός ΑΡΝΤΙ, 
γεν. 17-06-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.217154/2020/0009894/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά 
την από 18-04-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 18-04-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΡΑ Όνομα ΑΘΗΝΑ Όν. πατρός ΤΟΝΤΙ, 
γεν. 08-11-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.217161/2020/0009891/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 18-04-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 18-04-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑΣ Όνομα ΓΙΑΝΝΗΣ Όν. πατρός ΘΩ-
ΜΑΣ, γεν. 20-06-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.217162/2020/0009889/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 18-04-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 18-04-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ, γεν. 19-02-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.217163/2020/0009886/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 17-04-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 17-04-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΠΙ Όνομα ΕΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΜΠΕΣΝΙΚ, 
γεν. 22-01-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.217599/2020/0009884/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά 
την από 08-05-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 08-05-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΚΑ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ Όν. πατρός ΑΝΕΣΤΗ, 
γεν. 15-03-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.218070/2020/0007371/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 24-10-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 25-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΕΝ Όνομα ΓΙΑΕΛ Όν. πατρός ΡΕΝΕ, γεν. 
12-10-1963 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.218071/2020/0007370/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 24-10-2019 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 25-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΙΖΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ Όνομα ΟΡΙΤ Όν. πατρός 
ΡΕΝΕ, γεν. 17-03-1956 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.215827/2020/0008194/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 25-10-2018 έκθεση του Επικεφαλής του τέως Γραφείου 
Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της 
Ελλάδας στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, γίνεται δεκτή η από 23-10-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΙΛΛΗ Όνομα ΓΙΩΡΓΗ Όν. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣ, 
γεν. 20-05-1948 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.214039/2020/0004408/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 26-03-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 26-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΛΑ Όνομα ΤΑΟΥΛΑΝΤ Όν. πατρός ΔΗΜΗ-
ΤΕΡ, γεν. 07-10-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.214033/2020/0004412/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 26-03-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
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δεκτή η από 26-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΛΑ Όνομα ΜΠΕΣΜΙΡ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ, 
γεν. 11-12-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.212177/2020/0008197/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 10-01-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 10-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΙΝΗ Όνομα ΘΩΜΑ Όν. πατρός ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΗ, γεν. 23-04-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.211816/2020/0008777/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 15-02-2018 έκθεση της Διευθύνουσας το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται 
δεκτή η από 15-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΥΡΗ Όνομα ΑΓΑΘΟΥΛΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣ, γεν. 23-12-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.209054/2020/0005071/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 06-02-2019 έκθεση του Διευθύνοντα το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 06-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΧΜΙΑΣ Όνομα ΧΑΪΜ Όν. πατρός ΜΙΧΑΕΛ, 
γεν. 04-08-1951 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.216105/2020/0008426/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά την 
από 13-02-2019 έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλά-
δας στο ΤΟΡΟΝΤΟ, γίνεται δεκτή η από 13-02-2019 αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΟΦΥΤΟΥ Όνομα ΠΩΛ ΤΖΕΙΜΣ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, γεν. 04-06-1996 στον ΚΑΝΑΔΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.217155/2020/0009892/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά 
την από 03-04-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 03-04-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΩΝΗ Όνομα ΑΝΤΡΕΑ Όν. πατρός ΦΩ-
ΤΟΣ, γεν. 29-11-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.213710/2020/0009163/
30-09-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά 
την από 20-07-2018 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στην ΟΤΤΑΒΑ, γίνεται δεκτή η από 20-07-2018 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΩΡΓΗ Όνομα ΙΟΥΝΙΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, 
γεν. 21-01-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.95497/2019/0006774/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄217) και μετά το 14/21-05-2019 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται δεκτή η από 
31-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΛΙΤΑΕΒΑ Όνομα ΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΒΛΟ, γεν. 28-04-1988 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.95872/2020/0003770/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄217) και μετά το 23/12-09-2019 πρακτικό της Β’ Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄, γίνεται δεκτή η από 
07-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΑ Όνομα ΑΝΕΣΤΙ Όν. πατρός ΑΣΛΛΑΝ, 
γεν. 01-02-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.95707/2020/0003734/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄217) και μετά το 22/18-07-2019 πρακτικό της Β’ Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄, γίνεται δεκτή η από 
21-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΪΝΤΑΡΙ Όνομα ΛΟΥΙΖΑ Όν. πατρός ΥΜΕΡ, 
γεν. 12-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.95470/2020/0002983/
24-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄217) και μετά το 13/14-05-2019 πρακτικό της Β’ Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄, γίνεται δεκτή η από 
31-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΟΥΛΛΙΣΙ Όνομα ΛΟΥΛΖΙΜ Όν. πατρός 
ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 07-09-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

            (9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8η-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.3385/2020/0000917/08-10-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 
(ν. 3284/2004 , Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 07-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΥΜΠΕΝ (επώνυμο) ΝΑΖΑΡΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05- 2014 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 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 22-11-2005 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΖΑΡΙΑΝ (NAZARYAN) (κύριο 

όνομα) ΑΡΜΕΝ (ΑRMEN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΝΤΡΕΑΣΙΑΝ (ΑNDREASYAN) 

(κύριο όνομα) ΑΝΙ (ΑNI)

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   
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*02046262110200008*

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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