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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   1. Με τη Φ.28757/2019/0012150/20-03-2020 απόφαση 
του Διευθυντή Ιθαγένειας Βόρειου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής, 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 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 01-10-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΑΪΤΑΡΙΔΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 09-10-2002, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004, καθώς και την εγγραφή της 
ανήλικης στο δημοτολόγιο του Δ. Αχαρνών.

2. Με τη Φ.28760/2019/0012155/20-03-2020 απόφαση 
του Διευθυντή Ιθαγένειας Βόρειου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής, 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 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 01-10-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΑΪΤΑΡΙΔΗ (όνομα) ΓΛΥΚΕΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 25-01-2010, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004, καθώς και η εγγραφή της 
ανήλικης στο δημοτολόγιο του Δ. Αχαρνών. 

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

  1.  Με τη Φ.26548/2020/0000684/20-03-2020 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 15-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΛΕΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-05-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 αριθμ. 18030/22/09-11-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.27242/2020/0003307/20-03-2020 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 
15-01-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΟΥΜΡΑ (επώνυμο) ΝΤΑΓΚ (πατρώνυμο) 
ΜΑΛΚΙΑΤ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ την 20-08-2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την 
αριθ. 18030/16/09-11-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.8532/2019/0003278/31-03-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, 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 
23-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 28-07-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με τη Φ.8579/2020/0000052/31-03-2020 απόφαση 

του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κρήτης, 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 
13-11-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ (όνομα) ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 
06-12-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι   

(5)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

τον χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της. 

   Με τη Φ.1881/2020/0000128/03-04-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-04-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΤΣΑ (όνομα) ΛΕΝΤΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΝΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-12-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30- 06-2016 
σύμφωνα με την αριθμ. 835/13-02-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με τη Φ.2509/2019/0002021/04-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
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με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΟΥΣΕ (επώνυμο) ΧΑΜΑΤΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30- 06-2019 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/9516/
05-09-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

2 .Με τη Φ.2511/2019/0002038/04-03-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-09-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΡΕΦΙΓΕ (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΦΟΥΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2019 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.53.1/8258/02-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι 

(7)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με τη Φ.2149/2020/0000160/27-03-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γί-
νεται δεκτό το από 27-08-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου που υποβλήθηκε στις 20-08-2018 με στοιχεία 
(επώνυμο) ΖΩΤΟΣ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-09-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

  (8)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με τη Φ.13506/2020/0000029/27-03-2020 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι., ο 
οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 28-09-2007 αίτημα της (επώνυμο) 
ΣΠΑΘΟΥΛΑ (όνομα) ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΡΟΒΕΡΤΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΒΕΡΤ, που γεννήθηκε στη ΓΑΛΛΙΑ την 05-11-1950, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 4 του ν.δ. 3370/1955. 

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι  

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στη Φ.1574/2019/0000120/21-02-2020 απόφαση της 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαί-
ου του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 881/17-03-2020 (τ.Β'), στη σελίδα 9644 στη δεύτερη 
στήλη και στους στίχους δώδεκα και δεκατρία από την 
αρχή, γίνεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο:
«του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών»,
στο ορθό:
«της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορεί-

ου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών»
και στην ίδια σελίδα, στην ίδια στήλη και στον στίχο 

είκοσι δύο από την αρχή γίνεται η εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο:
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας»,
στο ορθό:
«Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου 

Αιγαίου».
Προστίθεται στίχος είκοσι τρία ως εξής: «κ.α.α.» 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

Ι

(10)
     Στην περίληψη της Φ.39756/2020/0000164/28-02-2020 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
894/17-03-2020 (τ.Β'), στη σελίδα 9743, στην α' στήλη, 
διορθώνεται:
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το εσφαλμένο:
«Με την Φ.39756/2020/0000164/28-02-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου …»,

στο ορθό:
«Με τη Φ.39756/2020/0000164/28-02-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών ....». 

 (Από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας) 

Ι

(11)

   Στη Φ.17890/2019/0000429/30-05-2019 απόφαση του 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2738/

03-07-2019 (τ.Β'), στη σελίδα 31070, στη στήλη β΄, στον 
13ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται η χώρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
Ι

(12)
     Στη Φ.17947/2019/0000856/27-11-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4801/24-12-2019 (τ.Β'), 
στη σελίδα 54664, στη στήλη β΄, στον 27ο στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται η χώρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «ΑΝΓΚΟΛΑ»,
στο ορθό: «ΑΛΒΑΝΙΑ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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