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Διόρθωση της υπό στοιχεία Φ.18118/0000332/
20-07-2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ (μητρώνυμο) ΑΝΙΛΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
12/01/2012.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

3

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

4

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

17

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

18

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
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7

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

Διόρθωση της υπό στοιχεία Φ. 18106/2020/
0000689/24-07-2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί
απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώνυμο)
ΣΠΑΤΑ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ
(μητρώνυμο) ΦΕΛΕΖΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07/02/2010.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

9

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς, ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ (KOSTA
PANAJOT).

11

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

12

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

13

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

14

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

15

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
20

Διόρθωση σφάλματος στην περίληψης της υπό
στοιχεία Φ.706/2020/0000300/12-10-2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 4813).

21

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
Φ.674/2020/0000330/15-10-2020 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών (Β’ 4813).

22

Διόρθωση σφάλματος στις περιλήψεις των υπό
στοιχεία Φ.2046/2020/0001459/02-09-2020 και
Φ.2047/2020/0001457/02-09-2020 αποφάσεων
του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 4867).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.51985/2020/0012542/
03-11-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως
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αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50),
γίνεται δεκτό το από 03-09-2020 αίτημα της (επώνυμο)
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ (όνομα) ΖΙΝΑΙΔΑ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 02-04-1974, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρο 14 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Τεύχος B’ 5164/23.11.2020

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το
υπ’ αρ. 5/09-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από
29-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΖΙ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΣΑΜΙ,
γεν. 27-11-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Ι

(2)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.1662/2020/0000195/
20-10-2020 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. 19/18-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από
21-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΟΝΑΪ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Όν. πατρός
ΧΙΛΕ, γεν. 25-05-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.1654/2020/0000197/
20-10-2020 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. 19/18-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από
21-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός ΝΤΙΜΙΤΑΡ, γεν. 20-10-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.1649/2020/0000198/
20-10-2020 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. 19/18-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από
20-11-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΧΙΛΕ,
γεν. 23-12-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.1634/2020/0000237/
20-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της

Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ. 1879/2020/0000694/
26-10-2020 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 16-10-2020 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-2013 και κατοικεί στον Δήμο
ΔΡΑΜΑΣ, 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 21-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΕΑ (ΑNDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA) (κύριο όνομα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (K.E.I.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.4921/2020/0000600/
02-11-2020 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 20-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣTIΝΑ (επώνυμο)
ΚΑΝΕ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
28-08-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΕ (ΚΑΝΕ) (κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤ
(ΑLKET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΙ (ZANAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ΑLMA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4922/2020/0000704/
02-11-2020 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 20-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο)
ΚΑΝΕ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
28-08-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΕ (ΚΑΝΕ) (κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤ
(ΑLKET).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΙ (ZANAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ΑLMA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4923/2020/0001364/
02-11-2020 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 20-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο)
ΚΑΝΕ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-08-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
28-08-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΕ (ΚΑΝΕ) (κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤ
(ΑLKET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΑΙ (ZANAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ΑLMA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.5007/2020/0001339/
02-11-2020 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 22-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΛΑ (επώνυμο)
ΚΥΤΣΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΙΡΕΛ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ,
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
05-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΥΤΣΥΚΟΥ (KYCYKU) (κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛ (MIREL).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΥΤΣΥΚΟΥ (KYCYKU) (κύριο
όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.9475/2020/0003371/
09-11-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 1003-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΤΣΟΥΡΗΣ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΙΝΕΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΤΣΕΧΙΑ την 0512-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι
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(11)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.707/2020/0000333/30-10-2020
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 15-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΒΕΝ (επώνυμο) ΠΙΣΑ
(πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 29-10-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 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 2701-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΣΑ (PISHA) (κύριο όνομα) ΙΝΤΑΓΙΕΤ (IDAJET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΣΑ (PISHA) (κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας
Γρεβενών κ.α.α.
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ

(10)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας του ομογενούς, ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ
(KOSTA PANAJOT).
Με την υπό στοιχεία Φ.3904/2013/0000157/
09-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία
Φ.3904/2013/0000155/08-03-2013 απόφαση (Β’ 831),
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς KOSTA (ΚΩΣΤΑ) PANAJOT (ΠΑΝΑΓΙΩΤ) του JANI
(ΓΙΑΝΝΗ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1974
και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για τους λόγους που αναφέρονται 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

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.577/2020/0000418/
20-10-2020 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. 4/02-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 14-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΟΥΜΑΜΠΑΕΒΑ Όνομα ΓΚΟΥΛΝΑΖ Όν.
πατρός ΡΙΖΑ, γεν. 29-12-1967 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.696/2020/0000878/
20-10-2020 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. 3/07-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
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η από 31-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΦΡΑΝΤΙ Όνομα ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ Όν. πατρός
ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ, γεν. 13-02-1974 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.752/2020/0000918/
20-10-2020 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. 3/07-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 09-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΛΕΤΙΑΝΙ Όνομα ΙΡΜΑ Όν. πατρός ΓΚΟΥΛΒΕΡΙ, γεν. 29-01-1978 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την υπό στοιχεία Φ.1298/2020/0001048/
20-10-2020 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. 9/30-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 12-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΦΑ Όνομα ΝΤΙΑΜΑΝΤΕ Όν. πατρός ΝΑΖΜΙ,
γεν. 01-02-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπό στοιχεία Φ.1199/2020/0000432/
27-10-2020 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. 9/30-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 22-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΪΣΕ Όνομα ΤΣΑΡΛΙΕΣ-ΝΤΕΝΙΣ Όν. πατρός
ΚΟΡΝΕΛΙΣ-ΤΖΑΚΟΜΠ, γεν. 03-08-1980 στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την υπό στοιχεία Φ.1161/2020/0000373/
20-10-2020 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. 9/30-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από
12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΟΥΣΙ Όνομα ΓΚΕΖΙΜ Όν. πατρός ΑΛΟΥΣ,
γεν. 08-04-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπό στοιχεία Φ.1048/2020/0000883/
20-10-2020 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. 4/02-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή
η από 07-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΒΡΑΜΠΙΕ Όνομα ΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 18-10-1967 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (K.E.I.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.1954/2020/0001032/
30-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
24-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑΣΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 09-10-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2016,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6502/02-08-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2333/2020/0001000/
30-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
18-11-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΝΑΣΟΥΦΙ
(πατρώνυμο) ΕΜΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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.20.4/8543/05-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2429/2020/0000817/
30-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από
11-06-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΣΙΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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.20.4/2046/18-05-2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

57060

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.2360/2020/0001169/
30-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), με τις οποίες
αντικαθίσταται το άρθρο 26 του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
28-09-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΓΑΤΣΙΟΣ (όνομα) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟΣ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2020, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(15)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.3110/2020/0000737/
14-09-2020 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
υπ’ αρ. 21/22-10-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται
δεκτή η από 26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΙΛΑΝΟΒΙΤΣ Όνομα ΝΕΜΠΟΪΣΑ Όν. πατρός
ΜΙΧΑΪΛΟ, γεν. 04-08-1966 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, διορθώνεται ως προς το
Δήμο κατοικίας και συγκεκριμένα από το λανθασμένο
«Δήμος Νότιας Κέρκυρας» στο ορθό «Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», η υπό στοιχεία
Φ.18118/2019/0000332/20-07-2020 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
(Β’ 3651), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 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),
του ανήλικου SPATA (ΣΠΑΤΑ) KRISTJAN (ΚΡΙΣΤΙΑΝ) του
FATMIR (ΦΑΤΜΙΡ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12-01-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, (Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(17)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23853/2020/0000726/
30-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Δ/νσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 10-02-2020 αίτημα της (επώνυμο)
ΣΑΜΠΑΝΗ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) -, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2000, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(16)
Διόρθωση της υπό στοιχεία Φ.18118/0000332/
20-07-2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ (μητρώνυμο) ΑΝΙΛΑ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
12/01/2012.
Με την υπό στοιχεία Φ.18118/2020/0001189/

(18)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.23765/2019/0002353/
30-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 07-10-2019 αίτημα του (επώνυμο)
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΤΖΕΦΦΕΡΥ ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑΣ την
02-03-1961, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
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με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(19)
Διόρθωση της υπό στοιχεία Φ. 18106/2020/
0000689/24-07-2020 απόφασης Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί
απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του (επώνυμο)
ΣΠΑΤΑ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ
(μητρώνυμο) ΦΕΛΕΖΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07/02/2010.
Με την υπό στοιχεία Φ.18106/2020/0001190/
21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών διορθώνεται ως προς το
Δήμο κατοικίας και συγκεκριμένα από το λανθασμένο
«Δήμος Νότιας Κέρκυρας» στο ορθό «Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», η υπό στοιχεία
Φ.18106/2020/0000689/24-07-2020 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
(Β΄ 3651) περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 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) του ανήλικου SPATA (ΣΠΑΤΑ) LEDION (ΛΕΝΤΙΟΝ) του KRENAR
(ΚΡΕΝΑΡ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2010
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(20)
Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.706/2020/0000300/
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12-10-2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 4813), στη σελίδα 53291
στην Β’ στήλη, υπ’ αρ. (8), διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «...και κατοικεί στον Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ...»,
στο ορθό: «...και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ...».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)
Ι

(21)
Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.674/2020/0000330/
15-10-2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Iθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 4813), στη σελίδα 53291
στην Α’ στήλη, υπ’ αρ. (9), διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «Φ.674/2020/0000330/15-10-2020»,
στο ορθό: «Φ.674/2020/0000338/19-10-2020».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)
Ι

(22)
Στις περιλήψεις των υπό στοιχεία Φ.2046/2020/
0001459/02-09-2020 και Φ.2047/2020/0001457/
02-09-2020 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών
(Β’ 4867), στη σελίδα 53967, τμήμα (7), στίχους 20-23 εκ
των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ»,
στο ορθό: «Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02051642311200008*

