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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.199145/2020/0001428/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2152/
18-06-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία οι 
από 21-10-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του 37/17-07-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων γίνεται 
δεκτή η από 29-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΒΑΛΟΥΚΑ Όνομα ΣΙΜΟΝΑ-ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. 
πατρός ΒΑΛΕΡΙΑΝ, γεν. 02-08-1977 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.215819/2020/0001373/17-02-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 51/18-10-2018 πρακτικό της 
Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄, γίνεται δεκτή 
η από 23-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΡΕΠΕΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΑΤΟΛΙΪ, γεν. 20-12-1987 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.215829/2020/0001550/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 3/20-09-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς 
και Νήσων γίνεται δεκτή η από 10-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΚΙΑΖΙΜ, 
γεν. 01-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.213482/2020/0001493/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 7/30-05-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 10-09-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΦΕΙΡΗΣ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΝΤΙΜΙ-
ΤΑΡ, γεν. 10-07-1988 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.199166/2020/0001253/14-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2148/
19-03-2019 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθα-
γενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 
22-10-2015 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών κατά 
του 37/17-07-2015 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, γίνεται 
δεκτή η από 29-03-2012 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΤΕΡ Όνομα ΣΟΥΜΠΑΣ Όν. πατρός ΚΑ-
ΡΑΜ, γεν. 04-04-1969 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.213507/2020/0001393/14-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/19-04-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από
07-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΣΟΥ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΗΡΑΚΛΗ, 
γεν. 19-07-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.139591/2020/0001499/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους 
με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρ-
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 4/
17-04-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
27-08-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΡΜΠΙΝΑ Όνομα ΟΛΓΑ Όν. πατρός ΠΙΟΤΡ. 
γεν. 02-07-1977 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.147193/2020/0001534/17-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους 
με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρ-
θρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 1/
09-04-2019 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
13-06-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΧΜΕΤΑΪ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΧΙΚ-
ΜΕΤ, γεν. 02-05-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την Φ.50969/2019/0017281/12-02-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 16-10-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΑΣΤΡΟ (όνομα) ΜΑΡΚΟ ΒΙΤΑΝΤΟΝΙΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΖΕΛΟ ΡΑΦΑΕΛΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 24-06-1977, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

Ι

 (3) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.27598/2018/0005875/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ (επώνυμο) ΤΣΕΛΝΤΙΕΒ 
(πατρώνυμο) ΡΟΥΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ 
την 18-08-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθμ. 2880/35/02-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.27476/2018/0005274/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
11-04-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΙΜΟΥ, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθμ. 2246/13/14-02-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.27122/2018/0002819/24-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
27-02-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (επώνυμο) ΠΡΟΓΚΜΙ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 
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 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ. 15100/10/10-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.27113/2018/0002801/24-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 27-02-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ (επώνυμο) ΧΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-03-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την αριθμ. 1447/7/01-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.25649/2020/0000440/17-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 19-09-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) 
ΤΣΑΝΑΖΑ ΒΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΧΟΥΓΚΟ ΠΑΜΠΛΟ, που 
γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 05-09-2000 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 
19905/36/03-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6. Με την Φ.29426/2018/0016225/11-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
13-11-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΥΤΥΧΙΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΖΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΠΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 
15810/17/22-10-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

7. Με την Φ.27387/2018/0004408/24-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΠΟΥΣΚΑ 
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-05-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 αριθμ. 2010/3/12-02-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Με την Φ.27376/2018/0004388/24-01-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
20-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΝΤΑΡΔΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-01-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 3025/26/01-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ   

Ι

 (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.22080/2019/0000873/17-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονί-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/ 
2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 06-02-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΕΣΙΔΟΥ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από 17-10-2018 με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(5)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.22079/2019/0000524/17-02-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
18-01-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΛΑΥΔΑΣ (όνομα) ΙΩΝ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την
08-12-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 08-12-2018, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.21359/2019/0006727/17-02-2020 απόφα-
ση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
29-10-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΝΟΣ (όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώ-
νυμο) ΘΟΔΩΡΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
02-08-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 3/8/2018, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την Φ.23145/2019/0011575/12-02-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλονί-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 02-10-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΑΛΑΖΙΟΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
30-03-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 06-12-2018, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

Ι

(8)  
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

 Με την Φ.3757/2020/0000062/19-02-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, 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 11-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυ-
μο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 23-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI)
(κύριο όνομα) ΡΙΝΑ (RINA) .

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ   

Ι

(9)  
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

 Με την Φ. 1857/2020/0000045/10-02-2020 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
07-01-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΙΟΛΑ (επώνυμο) ΤΖΕΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την αριθμ. 9762/18-11-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

Ι

(10)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του   .

 Με την Φ. 1931/2020/0000358/24-02-2020 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. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-09-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑ-
ΜΠΟΡΙΤΖΕ (όνομα) TOPNIKE (πατρώνυμο) ΓΚΙΒΙ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 29-12-1992 και κατοικεί 
στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2011, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8026/
31-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(11)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-
κο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 
ήταν ανήλικος   .

 Με την Φ.2364/2020/0000284/24-02-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-

τερικών, 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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 20-12-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ 
(όνομα) ΡΑΦΑΕΛ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-1994 και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενές 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/ 
14398/20-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

(12)  
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.   

 Με την Φ.8619/2020/0000025/24-02-2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΑ (CIPA) ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
(KASJANI) ον. πατρός ΚΟΖΜΑ (ΚΟΖΜΑ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α607460, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-07-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 (13) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.6730/2019/0000610/24-02-2020 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 02-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΑΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2009 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟ-
ΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
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του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 01-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΚΑΤΙΝ (MARKATIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΠΑΣΚΟΥΑΛΙΝΑ (PASKUALINA).
2. Με την Φ.6752/2019/0000684/24-02-2020 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 10-04-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΡΕΜΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 20-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA)
(κύριο όνομα) ΡΕΜΑΝ (REMAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA)
(κύριο όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA).
3. Με την Φ.6758/2019/0000712/24-02-2020 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 12-04-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΛΑ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΕΡΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 31-10-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΕΡΜΙΡ (ERMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΗ (KONDI)
(κύριο όνομα) ΣΟΦΙΓΙΕ (SOFIJE).
4. Με την Φ.6769/2019/0000731/24-02-2020 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-

ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΣΕΝ (επώνυμο) 
ΑΒΝΤΟΥΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΗΛΟΥ, 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 07-02-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑΡΙ (AVDULLARI)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝ (ALBAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑΡΙ (AVDULLARI)
(κύριο όνομα) ΡΕΝΤΙΝΕΛΑ (REDINELA).
5. Με την Φ.6772/2019/0000778/24-02-2020 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΙΣ (επώνυμο) 
ΓΙΟΥΠΕ (πατρώνυμο) ΖΙΛΦΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-02-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 31-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (JUPE)
(κύριο όνομα) ΖΙΛΦΟ (ZILFO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (JUPE)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΑ (FATMA).
6. Με την Φ.6773/2019/0000796/24-02-2020 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-04-2019 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΙΑ (επώνυμο) 
ΓΙΟΥΠΕ (πατρώνυμο) ΖΙΛΦΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 31-08-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ, 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, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-12-2002
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (JUPE)
(κύριο όνομα) ΖΙΛΦΟ (ZILFO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΠΕ (JUPE)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΑ (FATMA).
7. Με την Φ.6735/2019/0000621/24-02-2020 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-
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δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ 
(επώνυμο) ΚΑΪΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΙΦΝΟΥ, 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 10-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΪΟ (KAJO)
(κύριο όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΪΟ (KAJO)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA) .

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   

Ι

(14)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την Φ.1896/2019/0000474/21-02-2020 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 24-04-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (επώνυμο) ΤΙΤΟΒ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΓΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-11-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 αριθμ. 12273/30-11-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την Φ.1920/2019/0000701/21-02-2020 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
24-06-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-03-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 6019/10-06-2019 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

(15)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την Φ.39808/2019/0003636/20-02-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
31-07-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 
25-05-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ.39885/2019/0003334/20-02-2020 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 08-10-
2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώ-
νυμο) ΟΛΣΕΝ-ΤΖΑΜΑΚΟΥ (όνομα) ΖΩΗ ΧΕΛΕΝΕ (πατρώ-
νυμο) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΡΒΗΓΙΑ στις
11-05-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Ι

(16)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.39851/2019/0003843/20-02-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από
19-09-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΜΠΑΣΤΑ (όνομα) PENE 
(πατρώνυμο) ΠΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ στις 22-04-1947, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 4
του ν.δ. 3370/1955. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10166 Τεύχος B’ 963/21.03.2020

(17)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την Φ.39819/2019/0002867/20-02-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 05-08-2019 

αίτημα της (επώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΜΠΙ 
(όνομα) ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΑΛΙΣ ΣΑΡΛΟΤ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ 
ΝΤΕΙΒΙΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ στις
29-11-1999, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/ 
1984. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   
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