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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ.27096/2018/0024620/13-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α’), γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2018 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΙΑΜΑΝΤ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2004 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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 10-11-2000 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙ (DURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα) 

ΣΕΡΜΑ (SERMA).
2. Με τη Φ.27081/2018/0024591/16-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2006 και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
3. Με τη Φ.26543/2018/0020826/16-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 09-10-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΠΙΛΕΡΙ-ΜΠΡΟΥΝΟ (πατρώνυμο) ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2005 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-06-1997 και ο πατέρας 
του κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΛΕΡΙ-ΜΠΡΟΥΝΟ (PILERI 

BRUNO) (κύριο όνομα) ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ (GIOVANNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΖΕΝΑΡΟΥ (BAJENARU) (κύ-

ριο όνομα) ΤΖΙΝΑ-ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (GINA-VALENTINA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ. 19188/2019/0014459/16-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΙ (όνο-

μα) ΓΙΟΡΝΤΙΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-02-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 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 30-06-2014, σύμφωνα με την αριθ. 20130/30/ 
10-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.26857/2020/0000636/16-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 27-11-2018 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΤΚΟΛΑ 
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 16560/2/ 
25-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.26911/2020/0000629/16-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΡΤΚΟ-
ΛΑ (όνομα) ΑΜΕΡΑΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-01-1996 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 16560/1/25-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με τη Φ.27070/2018/0024576/16-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
18-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΣΙΜΟΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-04-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 19550/20 / 05-12-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με τη Φ.25973/2018/0013698/15-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 05-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΙΛΚΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-09-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 10330/35/06-07-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.22244/2018/0021971/10-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
09-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 

με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΠΙΡΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-04-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 9760/18/26-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.26679/2018/0020739/10-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΙΣΛΑΜ (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΦΑΪΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-05-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 14730/9/02-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.22083/2017/0010429/10-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΑ 
(επώνυμο) ΜΠΙΤΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-06-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΖΙ (BIXHI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΖΙ (BIXHI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
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2. Με τη Φ.22250/2017/0010679/10-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΤΡΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΚΕΒΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2007 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 18-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΚΕΒΙΑΝ (QEVIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΓΚΙΝΑ (ERGINA).
3. Με τη Φ.22252/2017/0010677/10-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΚΕΒΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2009 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 18-03-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΚΕΒΙΑΝ (QEVIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (GJUZI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΓΚΙΝΑ (ERGINA).

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.24764/2020/0000028/10-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-

ται αποδεκτή η από 20-02-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ 
(όνομα) ΕΒΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ 
- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. 19900/39/22-12-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.28539/2019/0015019/10-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΙ 
(όνομα) ΕΡΙΚ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΦ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 16190/44/27-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με τη Φ.3425/2019/0001653/14-01-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 08-05-2019 αίτημα 
της (επώνυμο) ΒΑΡΓΙΑΜΗ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
(πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣ-
ΤΡΑΛΙΑ την 08-08-1948, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ.α’ 
του α.ν. 1856.

2. Με τη Φ.3372/2019/0001736/14-01-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/ 
2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 02-04-2019 αί-
τημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2012, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
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3. Με τη Φ.3384/2019/0000465/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 16-04-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΤΖΙΩΤΗ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΚΟΣΜΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-06-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  1. Με την. Φ.2996/2020/0000036/16-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 21-12-2017 αίτημα της 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΗ ΤΑΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΥ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 19-10-1974, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 εδ.α’ του α.ν. 1856.

2. Με τη Φ.3457/2019/0001659/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 
3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 13-08-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 14-12-2015, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την. Φ.3273/2018/0002503/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 29-08-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΚΥΚΚΙΔΟΥ (όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
την 17-12-1999, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του 
ν. 1438/1984.

2. Με τη Φ.3274/2018/0002506/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 29-08-2018 
αίτημα του γονέα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΥΚΚΙΔΗΣ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 06-05-2002, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

3. Με τη Φ.3304/2019/0001410/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 22-11-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΑΛΑΝΟΣ (όνομα) ΦΩΤΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΙΘΙΟ-
ΠΙΑ την 24-12-1999, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 
του ν. 1438/1984.

4. Με τη Φ.3305/2019/0000850/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 08-10-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΓΑΛΑΝΟΣ (όνομα) ΣΩΚΡΑΤΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ 
την 15-05-1997, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του 
ν. 1438/1984.

5. Με τη Φ.3284/2018/0002662/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται δεκτό το από 13-11-2018 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦΙΔΗΣ (όνομα) ΚΥΡΙΑΚΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 11-10-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

6. Με τη Φ.2654/2019/0001735/14-01-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 31-10-2016 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ (όνομα) ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2013, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με τη Φ.4354/2019/0003797/14-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 02-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) 
ΚΑΛΛΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 03-05-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ 
- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-01-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΑΚΟΥ (KALLAKU) (κύριο 

όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΛΑΚΟΥ (KALLAKU) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2. Με τη Φ.5129/2019/0002051/14-01-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-07-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΝΑ (BUNA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΣΤΕΛΑ (STELA).

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.4848/2019/0001225/18-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ.3 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 28-12-2018 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΑΓΑΛΗΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2009, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η   Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

  1. Με την. Φ.5267/2019/0003276/09-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 19-11-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΙΖΑ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με τη Φ.3460/2016/0004252/09-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν.4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 
15-12-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΜΙΖΑ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2012, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με τη Φ.3459/2019/0003723/09-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν.4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 
15-12-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΜΙΖΑ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-2010, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.4887/2019/0000603/09-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 30-01-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2007, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(15)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.4875/2019/0000744/09-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 
23-01-2019 αίτημα της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ (πατρώ-
νυμο) ΠΑΤΑΠΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
25-08-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

    (16)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με τη Φ.5036/2019/0002925/21-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 
50Α’), γίνεται δεκτό το από 22-10-2019 αίτημα της μητέρας 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνο-
μα) ΝΕΦΕΛΗ-ΙΟΚΑΣΤΗ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 11-06-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(17)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.2318/2014/0001546/24-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 22-10-2013 

αίτημα της (επώνυμο) ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΕΧΑΔΑ (όνομα) 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΚΕΛ ΝΑΥΣΙΚΑ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΜΕΞΙΚΟ την 26-08-1954, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(18)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.4089/2019/0000759/09-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας,που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019, (ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 20-10-2017 
αίτημα της (επώνυμο) NT’ AMIKO (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 03-03-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(19)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.2739/2019/0000908/15-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 28-05-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΠΑΣΧΑΛΗ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (πατρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 28-07-1992, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

(20)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση.

  1. Με τη Φ.1906/2017/0000704/15-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
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(ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 02-03-2017 αίτημα του 
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΒΟΥΡΤΣΑ 
(όνομα) ΙΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 01-07-2009, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με τη Φ.1907/2020/0000030/15-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 02-03-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΟΥΡΤΣΑΣ (όνομα) 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-12-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

3. Με τη Φ.2657/2019/0000447/15-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 31-01-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΥΓΕΡΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2009, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

4. Με τη Φ.2821/2019/0001042/15-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/τ.Α’/10-11-2004), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ/τ.Α’/26-03-2019), γίνεται δεκτό το από 14-08-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΕΛ ΒΑΛΛΕ (όνομα) ΑΛΕΧΑΝΔΡΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ την 
18-02-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με τη Φ.2335/2018/0000982/15-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 12-10-2017 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΚΑΛΗΣ (όνομα) 
ΛΥΔΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 16-10-2016, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

6. Με τη Φ.1905/2017/0001171/15-01-2020 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α’), 
γίνεται δεκτό το από 02-03-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΟΥΡΤΣΑΣ (όνομα) 
ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 13-09-2001, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

7. Με τη Φ.2820/2019/0001255/15-01-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/τ.Α’/10-11-2004), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50/τ.Α’/26-03-2019), γίνεται δεκτό το από 14-08-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΕΛ ΒΑΛΛΕ (όνομα) ΧΟΡΧΕ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΙΣΠΑΝΙΑ, την 
09-06-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(21)
        Στις Φ.2739/2019/0000488/30-10-2019 και Φ.2738/ 

2019/0000487/30-10-2019 αποφάσεις του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δη-
μοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5089/31-12-2019 (τ.Β’), διορθώ-
νεται η ιδιότητα του υπογράφοντος

από το λανθασμένο:
«Προϊστάμεος»
στο ορθό:
«Προϊστάμενος».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(22)
      Στην Φ.2729/2019/0000566/30-10-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5089/31-12-2019 (τ.Β’),  
διορθώνεται η ιδιότητα του υπογράφοντος

από το λανθασμένο:
«Προϊστάμεος»
στο ορθό:
«Προϊστάμενος».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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