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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 158/2020/0000328/07-02-2020 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 06-02-2007 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΠΕΡΕΪΡΑ ΤΣΑΠΡΑΚΑ (όνομα) ΠΡΙΣΙΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 

29-12-1984, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.324/2020/0000053/03-02-2020 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 11-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΙΟ (επώνυμο) ΧΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμ-
φωνα με την αριθ.πρωτ.Φ.20.4/5220/03-07-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.2366/2019/0002170/03-02-2020 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 03-07-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΠΡΑΜΠΤΖΟΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ 
(πατρώνυμο) ΓΚΟΥΡΝΤΙΠ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ 
την 20-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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. πρωτ. Φ.20.4/7243/10-09-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με την Φ.2252/2020/0000019/03-02-2020 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 
17-07-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΙ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
Φ.20.4/5404/12-07-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.2070/2020/0000032/03-02-2020 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 
05-02-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙΝΤΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. Φ.20.4/649/01-02-2019 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.2053/2020/0000133/03-02-2020 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 28-12-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο) ΝΤΟΚΟ 
(πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/9899/10-12-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.2007/2020/0000029/03-02-2020 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 20-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΗ (επώνυμο) ΛΟΥΛΑΣΗ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

την 28-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/8430/06-11-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(3)

    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΚΟΝΟΜΙ ΣΩΤΗΡ (ΚΟΝΟ-

ΜΙ SOTIR).

  Με την Φ.2424/2016/0001029/30-01-2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999, η 
Φ.2424/2014/0002617/26-11-2014 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3412/Β’/19-12-2014), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς 
ΚΟΝΟΜΙ (ΚΟΝΟΜΙ) SOTIR (ΣΩΤΗΡ) του JORGO (ΓΙΩΡ-
ΓΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1944 και 
κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 
23 του ν. 3838/2010.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(4)

    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΚΟΝΟΜΙ ΑΡΜΠΕΝ 

(KONOMI ARBEN).

  Με την Φ.2439/2020/0000289/30-01-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσω-
τερικών ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
ν. 2690/1999, η Φ.2439/2015/0001414/02-10-2015 από-
φαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2249/Β’/19-10-2015), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του 
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άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομογε-
νούς KONOMI (ΚΟΝΟΜΙ) ARBEN (ΑΡΜΠΕΝ) του SOTIR 
(ΣΩΤΗΡ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1976 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, γιατί δεν πληρεί τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 
23 του. ν. 3838/2010.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.2202/2019/0001100/04-02-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α’), γίνεται δεκτό 
το από 28-08-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙΚΡΙΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
11-08-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(6)

    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ ΙΩΑΝ-

ΝΑ (PAPA JOANA) του ΜΑΡΚΟ (MARKO).

  Με την Φ.695/2019/0000926/ απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακα-
λείται η με Φ.695/2013/0001243/21-02-2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 690/Β’/
19-03-2014), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμ-
φωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 
49 Α’) της ομογενούς PAPA (ΠΑΠΑ) JOANA (ΙΩΑΝΝΑ) 
του MARKO (ΜΑΡΚΟ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

(7)

 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς υπό στοιχεία: ΠΟΥΡΙ-

ΚΗΣ ΚΛΟΝΤΙΑΝ (PURIQI KLODIAN) του ΚΩΣΤΑ 

(KOSTA).

 Με την Φ.335/2019/0001344/ απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακα-
λείται η με Φ.335/955/111005/2012/23-01-2013 από-
φαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημο-
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 282/
Β/13-02-2013), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς PURIQI (ΠΟΥΡΙΚΗΣ) KLODIAN 
(ΚΛΟΝΤΙΑΝ) του KOSTA (ΚΩΣΤΑ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-08-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙ-
ΕΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(8)

    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς υπό στοιχεία: ΠΑΠΑ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ (PAPA JOANIS) του ΜΑΡΚΟ (MARKO).

  Με την Φ.915/2018/0000660/ απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακα-
λείται η με Φ.915/2015/0001129/21-10-2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2457/Β’/
13-11-2015), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς PAPA (ΠΑΠΑ) JOANIS (ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ) του MARKO (ΜΑΡΚΟ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 04-08-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλη-
τικής απόφασης.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

        (9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.1461/2019/0001545/04-02-2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
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λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ 50 Α’), γίνεται δεκτό το από 09-03-2017 αίτημα του 
(επώνυμο) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 

19-07-1965, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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