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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   (1)
    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.6997/2020/0002190/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 09-10-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΚΕΜΠΙ (όνομα) ΑΛΚΙΝΤ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-03-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΙΗΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/7628/25-09- 2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7001/2020/0002188/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 09-10-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΖΕ (όνομα) ΚΛΕΣΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 28-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/8212/09-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.7023/2020/0002184/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-10-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΦΑ (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/8619/18-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.7035/2020/0001122/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 23-10-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΣΑΪ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-01-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.3/8623/18-10-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.7046/2020/0002186/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
04-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΟ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-
2001 και κατοικεί στον Δήμο ΤΗΝΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/8169/08-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.7111/2020/0002169/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,  - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 10-12-2019 δήλωση  - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-2001 

και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/9144/31-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.7120/2020/0001123/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΙΛΚΑ (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (πατρώνυ-
μο) ΙΩΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ο έτος της 
ηλικίας της.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.7215/2020/0002085/
23-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 11-03-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΟΥΛΕΪ 
(όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΡΕΕΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/1132/18-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.6496/2020/0002193/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-12-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΙ (GERI) ΦΑΤΙΟΝ (FATJON) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A217147, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-02-1986 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΡΟΥ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54791Τεύχος B’ 4919/09.11.2020

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6844/2020/0000022/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΙΡΕ (VASIL) ΒΑΣΙΛ (PIRE) ον. πατρός ΝΑΣΟ 
(NASHO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A615160, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-04-1971 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.6845/2020/0002223/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΠΙΡΕ (PIRE) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA) ον. πατρός 
ΘΟΔΩΡΑΚ (THODHORAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A615159, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-1976 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(3)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΝΙΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ (ΝΙΤΑ 

VJOLETA) 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3560/2020/0002566/
26-10-2020 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η υπό στοι-
χεία Φ. 3560/2012/18216/19-11-2012 απόφαση Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(Β’ 3377), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογε-
νούς ΝΙΤΑ (ΝΙΤΑ) VJOLETA (ΒΙΟΛΕΤΑ) του KRISTO (ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-09-1978
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για τους λόγους που αναφέρο-
νται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.356/2020/0001797/21.10.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 14-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΚΚΑΣ (KOKA) ΣΤΕΛΙΟΣ 
(STELO) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ει-
δικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία Α475987, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-09-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ.

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 106/2020/0000527/
22-09-2020 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 
4/14-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
05-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΚΜΠΟΥΛΟΥΤ Όνομα ΦΑΤΜΑ Όν. πατρός 
ΜΕΧΜΕΤ, γεν. 01-01-1960 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 102/2020/0000529/
22-09-2020 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 
4/14-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
05-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΚΜΠΟΥΛΟΥΤ Όνομα ΑΜΠΝΤΟΥΛΛΑΧ Όν. 
πατρός ΒΕΧΜΠΗ, γεν. 24-11-1963 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
      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.8341/2020/0001400/22.10.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
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την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
30-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΞΙΜΕΝΚΟ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΪ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
28-05-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8374/19-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8667/2020/0001096/
22-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-02-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-07-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 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 παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.20.4/926/29-01-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8763/2020/0002318/22-10-2020
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), 
γίνεται δεκτό το από 13-07-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΠΑΓΩΜΕΝΑΚΗΣ (όνομα) ΜΕΝΙ ANN (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 05-04-1976, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 
του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8809/2020/0003149/
22-10-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/
2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 16-09-2020 αίτημα της 
(επώνυμο) ΚΑΡΒΑΛΙΟ (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (πα-
τρώνυμο) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΣΑΜΠΙΝΟ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. 
ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ την 29-03-1974, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης την παρ. 1 του άρθρου του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8764/2020/0002340/
22-10-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 14-07-2020
αίτημα του (επώνυμο) ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην 
ΚΥΠΡΟ την 13-08-1967, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρ-
θρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(10)
    Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.2307/2020/0000490/
25-09-2020 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 
07/17-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 11-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΜΠΗ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΒΕΛΗ, 
γεν. 21-09-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
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(11)
    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.40203/2020/0002642/
23-10-2020 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 συνδυα-
σμό 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) ΑΛΝΤΙΟΝ (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 01-04-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 27-06-2003 και ο πατέρας του κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRJTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LIJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.40213/2020/0002698/23-

10-2020 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 (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΜΗΣ (επώνυμο) 
ΜΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ στις 27-08-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 
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 
19-01-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΑ (ΜΑΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΑ (ΜΑΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΟΥΣΕ (MERUSHE).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23913/2020/0001366/ 
21.10.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-

ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 29-07-2020 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡ-
ΛΕΝΑ (επώνυμο) ΣΙΜΠΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2013 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 12-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΠΛΑΚΟΥ (SHIMPLAKU) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΟΛ (NIKOLL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΠΛΑΚΟΥ (SHIMPLAKU) (κύριο 

όνομα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.23929/2020/0001350/

21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 15-09-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΒΑΝΓΓΕΛΙ (πατρώνυμο) ΜΙΤΣΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2014 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμε-
να σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 20-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΝΓΓΕΛΙ (VANGJELI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΤΣΟ (MICO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΝΓΓΕΛΙ (VANGJELI) (κύριο όνο-

μα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.23935/2020/0001364/

21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 21-09-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-01-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-06-2004 και 
ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) ΦΑ-

ΤΙΟΝ (FATJON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΣΑ (DISHA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.23938/2020/0001413/
21-10-2020 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΑΝΑ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΑΖΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 10-07-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΑΝΑ (KUCANA) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΑΖΙ (NJAZI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΑΝΑ (KUCANA) (κύριο 

όνομα) ΕΪΟΝΑ (EJONA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(13)
    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.23933/2020/0001359/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-09-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΜΕΧΜΕ-
ΤΙ (πατρώνυμο) ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-03-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5615/24-08-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.23936/2020/0001365/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
22-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πατρώνυ-
μο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-08-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-

σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 6102/07-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(14)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της 

δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-

μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπό στοιχεία Φ.23934/2020/0001403/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
26-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΚΑ (όνομα) 
ΑΜΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΒΙΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1060/28/
23-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

Ι

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 1844/2019/0000118/
21-10-2020 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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, - Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 28-01-2019 δήλωση - αίτηση του πατέρα του ανήλι-
κου (καθόσον η μητέρα αυτού απεβίωσε στις 11-2-2018, 
όπως προκύπτει από υπ’ αρ. 202/23-1-2019 απόσπασμα 
της υπ’ αρ. 13/3/2018 Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του 
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Ληξιαρχείου Δημαρχείου Σπάρτης) με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΧΑΪ-ΗΛΙΑΣ (επώνυμο) ΠΑΟΥΝ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2009 και κατοικεί στον 
Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 28-
02-2003 και ο πατέρας του κατέχει έγγραφο πιστοποίησης 
μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους της Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΟΥΝ (PAUN) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (ΑUREL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΟΥΝ (ΡΑΟΥΝ) (κύριο όνομα) 

ΤΟΥΝΤΟΡIΤΣΑ (TUDORITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1851/2019/0000144/

21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 06-02-2019 δήλωση - 

αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΧΑΪΛ-ΙΟΑΝ-ΝΤΑΡΙΟΥΣ (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΝΤΟΥΜIΤΡΟΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-05-2004 
και η μητέρα του κατέχει έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης 
διαμονής πολίτη κράτους της Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΚΑ (DUNCA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΜIΤΡΟΥ (DUMITRU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΚΑ (DUNCA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΙΣΚΑ (MARISCA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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*02049190911200008*

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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