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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση oμογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.218217/2019/0020363/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 07-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΑΚΩΒΟΥ, Όνομα ΙΑΚΩΒΟΣ, Όν. πατρός ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, γεν. 29-03-1968 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.209395/2020/0003299/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
και μετά την από 05-05-2017 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 05-
05-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΡΗΣ, Όνομα ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ, Όν. πατρός 
ΤΡΥΦΩΝ, γεν. 16-06-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.212643/2019/0016989/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
και μετά την από 18-05-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 20-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΑ, Όν. πατρός 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, γεν. 30-03-1977 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.213248/2019/0016928/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
και μετά την από 31-05-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 31-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, Όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Όν. πα-
τρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 13-04-1960 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.213250/2019/0016934/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
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και μετά την από 13-04-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 13-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ, Όνομα ΣΤΕΛΙΟΣ, Όν. πατρός 
ΚΟΤΣΟ, γεν. 29-12-1972 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.217641/2020/0001814/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 25-06-2019 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 25-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΡΙΔΗΣ, Όνομα ΜΑΡΙΑ, Όν. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗ, γεν. 22-01-1972 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
      Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

    Με την υπ’ αρ. Φ.210030/2019/0015015/14-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 
217) και μετά την από 03-07-2017 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ, γίνεται 
δεκτή η από 03-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΜΠ, Όνομα ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΝΙΚΟΛ, Όν. πα-
τρός ΦΡΕΝΤΡΙΚ ΝΟΡΜΑΝ, γεν. 06-12-1970 στη ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.200848/2019/0009714/14-05-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) και μετά την από 28-02-2019 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η 
από 05-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΡΟΥΣΑ, Όνομα ΘΑΝΑΣ, Όν. πατρός ΚΩΣ-
ΤΑΚΗ, γεν. 11-03-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.213411/2020/0003959/14-05-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) και μετά την από 26-04-2018 έκθεση του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΟΡΥΤΣΑ, γίνεται δεκτή η 
από 07-12-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΔΕΡΗ, Όνομα ΒΑΣΙΛ, Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 14-04-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)

      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.191438/2020/0002170/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) και 
του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η 
από 07-04-2009 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΔΑ, Όνομα ΕΥΓΕΝΙΑ, Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ, γεν. 10-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 304224,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.213414/2020/0002771/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 18-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΜΑΖΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΑ, Όν. πατρός ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 13-05-1959 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.213422/2020/0002753/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 20-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΣΤΑ, Όνομα ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Όν. πατρός ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΣ, γεν. 28-08-1959 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.209412/2020/0003295/04-05-
2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) και μετά την από 24-04-2014 έκθεση του Προ-
ξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η 
από 24-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΤΣΑΤΣΑΛΗ, Όνομα ΕΛΒΙΡΑ, Όν. πατρός ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ, γεν. 30-09-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.217118/2020/0002089/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) και μετά την από 03-06-2019 έκθεση του Προξέ-
νου της Ελλάδας στην ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η από 
03-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΛΗΣ, Όνομα ΠΙΤΕΡ ΜΑΘΙΟΥ, Όν. πατρός 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ, γεν. 06-09-1952 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.215067/2020/0003340/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 05-11-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 05-11-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΙΣΤΑΤΣΗΣ, Όνομα ΜΙΧΑΛΗΣ, Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 15-04-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.49705/2020/0003225/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), την παρ. 1 του άρθρου 22 του 
ν. 3838/2010 και μετά την από 05-06-2019 έκθεση του 
Προξένου της Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η 
από 05-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΟΜΗ, Όνομα ΓΚΛΑΝΤΙΟΛΑ, Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 24-01-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπ’ αρ. Φ.214716/2020/0003240/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 10-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, Όνομα ΝΙΚΗ, Όν. πατρός 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γεν. 24-07-1990 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.95068/2020/0001771/04-05-2020 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 61 του ν. 2910/2001 
(Α΄ 91), την παρ. 2 του άρθρου 41 παρ. 2 και το άρθρο 47 
του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), το άρθρο 33 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217) και την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49), γίνεται δεκτή η από 29-04-2003 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Όνομα ΣΑΒΒΑΣ, Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, γεν. 16-03-1973 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.213425/2020/0002708/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 14-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΑΥΡΟΥ, Όνομα ΖΩΗ, Όν. πατρός ΧΡΙΣΤΑ-
ΚΗΣ, γεν. 11-09-1978 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.216186/2020/0001746/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Όνομα ΕΥΡΥΔΙΚΗ, Όν. πα-
τρός ΝΙΚΟΣ, γεν. 31-12-1965 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.216523/2020/0001862/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 09-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ, γεν. 07-03-1969 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.217761/2019/0016360/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 05-06-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΑΤΤΑΛΟΥ, Όνομα ΕΙΡΗΝΗ, Όν. πατρός ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, γεν. 28-04-1982 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.217377/2020/0002091/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 01-07-2019 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στον ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, γίνεται δεκτή η 
από 01-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΓΚΙΩΝΗ-ΜΟΟΥΡΑ, Όνομα ΑΣΤΕΡΙ, Όν. πα-
τρός ΜΑΡΚΟ ΦΑΜΠΙΟ, γεν. 12-03-1991 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.213415/2020/0002769/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), γίνεται δεκτή η από 10-07-2018 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΡΟΠΠΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΝΑ, Όν. πατρός 
ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν. 02-04-1983 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.213418/2020/0002784/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 19-07-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Όνομα ΑΝΝΑ, Όν. πατρός ΠΑΥ-
ΛΟΣ, γεν. 24-07-1979 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.217443/2020/0003311/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 19-03-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΡΤΙΜΑΤΗ, Όνομα ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ, Όν. πατρός ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, γεν. 02-04-1948 στην 
ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.217456/2020/0003314/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται δεκτή η από 31-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν. 05-08-1980 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.217369/2020/0003319/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 18-06-2019 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 18-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΤΖΙΟΓΛΟΥ, Όνομα ΙΩΣΗΦΙΝΑ, 
Όν. πατρός ΦΕΡΝΤΙ, γεν. 01-01-1976 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.218210/2020/0003283/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 02-12-2019 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 20-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΑΝΙΑΔΟΥ, Όνομα ΦΡΟΣΩ, Όν. πατρός 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, γεν. 30-05-1971 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.215068/2020/0003345/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 01-11-2018 έκθεση του Προξένου 
της Ελλάδας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται δεκτή η από 
01-11-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ, Όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 31-01-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.214673/2020/0002296/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217),  
γίνεται δεκτή η από 26-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, Όνομα ΣΤΑΥΡΟΣ, Όν. πατρός 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ, γεν. 27-04-1953 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.212641/2019/0016930/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
και μετά την από 20-02-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 20-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Όν. πατρός 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν. 05-11-1954 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.212800/2019/0016929/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
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ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
και μετά την από 22-01-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 22-01-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΠΚΑ, Όνομα ΡΟΣΑΝΑ, Όν. πατρός ΑΡΓΥ-
ΡΗΣ, γεν. 22-11-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.213240/2019/0016932/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
και μετά την από 31-05-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 31-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΝΙΔΗΣ, Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Όν. πατρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 03-02-1982 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.213241/2019/0016937/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
και μετά την από 31-05-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 31-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΜΒΙΣΕΛΗ ΧΑΝΙΔΟΥ, Όνομα ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 
Όν. πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γεν. 04-10-1983 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.214323/2020/0002299/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
και μετά την από 25-09-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 25-09-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗΣ, Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ, Όν. πατρός ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ, γεν. 18-08-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.214325/2020/0002304/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217)  
και μετά την από 25-09-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 25-09-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗΣ, Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 21-08-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

(8)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπ’ αρ. Φ.214328/2020/0002285/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄ 217), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 29-08-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΓΗ, Όνομα ΜΑΡΙΝΑ, Όν. πατρός ΝΙΚΟΣ, 
γεν. 13-08-1971 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.214671/2020/0002288/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 05-06-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ, Όνομα ΕΙΡΗΝΗ, Όν. 
πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 07-10-1946 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.214672/2020/0002287/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ, Όν. πα-
τρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γεν. 21-01-1961 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.213249/2019/0016938/11-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 21-03-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 21-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΣΠΑΝΙΔΗΣ Όνομα ΑΠΟΣΤΟΛ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΗ, γεν. 30-09-1969 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.213251/2019/0016936/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 13-04-2018 έκθεση του Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 13-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΜΟΥΧΛΙΔΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΑ ΚΑ-
ΤΙΝΑ, Όν. πατρός ΑΝΤΟΝ, γεν. 29-10-1976 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.214320/2020/0002303/04-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) 
και μετά την από 25-09-2018 έκθεση του Προξένου της 
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Ελλάδας στη ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 25-09-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΤΣΗ, Όνομα ΕΛΕΝΗ, Όν. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, 
γεν. 05-09-1997 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(9)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του ν.3284/2004. 

   1. Με την υπ’ αρ. Φ.46332/2020/0004109/12-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-03-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΝΗΣ, (επώ-
νυμο) ΜΟΥΧΟ, (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-06-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΟ (MUHO), (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΧΟ (MUHO), (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.46924/2020/0004465/12-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-04-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΣΗΦ 
(επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΝΑΜΠΙ (πατρώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του δια-
μένει νόμιμα στη χώρα από 10-11-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛΝΑΜΠΙ (ABDELNABI), 

(κύριο όνομα) ΑΧΜΕΝΤ (AHMED).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΡΑΜΠΟΥ (ABDRABBOU), 
(κύριο όνομα) ΝΕΣΜΑ (NESMA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την υπ’ αρ. Φ.3768/2020/0000120/15-05-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 04-05-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΕΪΝΤΑ (επώνυμο) ΚΡΕΚΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-01-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, 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 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.21.1/2817/12-03-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

Ι

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέ-

ας του έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη 

διαμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.3166/2020/0000193/20-03-2020 από-
φαση 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 ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑΜΑ-
ΡΙΑ (επώνυμο) ΚΕΝΤΣΟΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΤΑΜΑΖ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2003 και κατοικεί 
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στο Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 04-09-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΤΣΟΣΒΙΛΙ (KENTCHOSHVILI) 

(κύριο όνομα) ΤΑΜΑΖ (ΤΑΜΑΖ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΟΥΡΙ (BUCHUKURI) 

(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(12)
          Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.3128/2019/0001322/03-03-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 11-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυ-
μο) ΚΑΤΣΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ, 
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 υπ’ αρ. 27455/14-11-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(13)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την υπ’ αρ. Φ.3008/2019/0001390/10-03-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΚΟΥ (SIMAKU) ΚΟΣΤΑΚΙ 

(KOSTAQ), ον. πατρός ΛΑΜΠΙ (LLAMBI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α230540, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-01-1956 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.3009/2020/0000151/10-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-08-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΚΟΥ (SIMAKU) ΕΡΜΕΛΙ-
ΝΤΑ (ERMELINDA) ον. πατρός ΚΟΣΤΑΚΙ (KOSTAQ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α462263, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-06-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(14)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την υπ’ αρ. Φ.7648/2019/0001140/06-04-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ιθαγένειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 
3 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
06-09-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (πατρώ-
νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-04-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(15)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.7598/2019/0000532/06-04-2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ιθαγένειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 09-05-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗ (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (πατρώ-
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νυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-
12-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

Ι

(16)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την υπ’ αρ. Φ.7647/2019/0001139/06-04-2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ιθαγένειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 06-09-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ (όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2005, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ    

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