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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.26490/2019/0010713/15-05-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώ-
θηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
06-09-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΚΡΩΦΟΡΝΤ (όνομα) 
ΤΟΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΤΟΜΑΣ ΤΖΩΝ, που γεν-
νήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 29-12-1972, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ. 3370/1955 καθώς και η 
εγγραφή του στον Δ. Χαλανδρίου. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

 Ι

(2) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.24333/2020/0004887/04-06-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΖΑΝ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΒΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 05-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΒΛΑ (DOVLA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΒΛΑ (DOVLA) (κύριο όνομα) 
ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).

2. Με την υπ’ αρ. Φ.29581/2020/0003248/04-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-02-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΒΟΡΓΚ (επώνυμο) ΜΙΚΑΓΕΛΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
21-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 18480/4/13-11-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.25990/2020/0004667/04-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
05-07-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΠΑΪ (όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (πατρώ-
νυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-10-
1997, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6930/8/ 09-05-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

 Ι 

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.27608/2020/0005046/04-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-03-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΕΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 
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 υπ’ αρ. 19990/13/12-12-2018 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 της ελληνικής ιθαγένειας   .

Με την υπ’ αρ. Φ.28940/2020/0004879/04-06-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/
2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 21-01-2020 αίτημα της 
(επώνυμο) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΡΟΖΜΑΙΡΗ ΑΝΝ 
(πατρώνυμο) ΤΖΩΝ ΛΕΣΛΙ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 31-07-1948, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
4 του ν.δ. 3370/1955, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ΚΕΙ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και εγκρίνουμε την εγγραφή της στο 
δημοτολόγιο του Δ. Διονύσου.  

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

 Ι 

   (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.26701/2019/0014928/01-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γί-
νεται αποδεκτή η από 16-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΡΟΒΑ 
(όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 19460/7/12-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.28058/2020/0004302/01-06-2020 
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
05-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) 
ΦΩΤΙΟΣ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 31-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. φ.20.4/5743/07-08-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27343/2020/0001452/01-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
20-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΤΣΑΪ (όνομα) 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΥΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1200/3/25-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.28020/2020/0004293/27-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΣΤΙΟΥΚ 
(όνομα) ΑΡΤΕΜ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7590/16/25-05-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.28033/2020/0004299/27-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
05-06-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΧΙΛΙ (όνομα) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6160/9/23-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.24981/2019/0010110/28-05-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΙ (όνο-
μα) ΙΣΙΝΤΟΡ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-01-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6750/28/02-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ   

 Ι 

(6)
 Ανάκληση της υπ’ αρ. Φ.30251/2019/0001071/

23-10-2019 απόφασης του Προϊσταμένου Διεύ-

θυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και 

Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών που δημο-

σιεύθηκε στο Β’ 4349, με την οποία έγινε δεκτή 

η αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας 

του (επώνυμο) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣ-

ΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (πατρώνυμο) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (μη-

τρώνυμο) ΣΑΡΑ, που γεννήθηκε στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

την 10/02/2018.   

 Με την Φ.30251/4269/29-5-2020 απόφαση του Προ-
ϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πει-
ραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 
του ν. 4604/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν.  2690/1999 ανακαλείται η Φ.30251/2019/0001071/
23-10-2019 απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο Β’ 4349 
και με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας του (επώνυμο) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ (όνο-
μα) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (πατρώνυμο) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
(μητρώνυμο) ΣΑΡΑ, που γεννήθηκε στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 
την 10/02/2018 διότι δεν εφαρμόστηκε το δίκαιο της 
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τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Α.Κ. εν προκειμένω το δί-
καιο των Φιλιππίνων. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

 Ι 

    (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.25498/2020/0002798/02-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 19-02-2014 αίτημα της (επώνυμο) ΓΟΥΙΛΛΙΑΜΣ 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙ (πατρώνυμο) ΖΑΧΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 28-09-1960, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ.α' του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στο Δημοτολόγιο του Δήμου Κυθήρων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

 Ι 

   (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.27361/2020/0004516/04-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 20-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) 
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 01-04-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.27467/2018/0005040/20-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (επώνυμο) 
ΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΣΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 09-05-2007 και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ (YORDANOV) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΣΟ (ENCHO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΑΝΟΒΑ (HARIZANOVA) (κύ-

ριο όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (NADIA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.27468/2018/0005042/20-05-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 
76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 03-04-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΑΝΙΗΛ (επώ-
νυμο) ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ (πατρώνυμο) ΕΝΤΣΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 09-05-2007 και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ (YORDANOV) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΣΟ (ENCHO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΡΙΖΑΝΟΒΑ (HARIZANOVA) (κύ-

ριο όνομα) ΝΑΝΤΙΑ (NADIA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.27604/2020/0000630/04-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 
76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυ-
μο) ΒΕΛΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 29-08-2001 και η μητέρα του κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΤΣΑΝΙ (VELCANI) (κύριο όνο-

μα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΤΣΑΝΙ (VELCANI) (κύριο όνο-
μα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

5. Με την υπ’ αρ. Φ.27626/2018/0005919/04-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) 
ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 07-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
26-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA).
6. Με την υπ’ αρ. Φ.27628/2018/0005923/04-06-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 
76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γί-
νεται αποδεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 
(επώνυμο) ΒΟΡΟΠΑΕΒ (πατρώνυμο) ΙΓΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΡΟΠΑΕΒ (VOROPAYEV) (κύριο 

όνομα) ΙΓΟΡ (IHOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΡΟΠΑΕΒΑ (VOROPAYEVA) (κύ-

ριο όνομα) ΙΡΙΝΑ (IRYNA).
7. Με την υπ’ αρ. Φ.27630/2018/0005928/04-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο) 
ΧΑΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 διαμέ-

νει νόμιμα στη χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
8. Με την υπ’ αρ. Φ.27631/2018/0005929/04-06-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 24-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυ-
μο) ΧΑΣΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 24-08-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΛΛΑ (HASALLA) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
9. Με την υπ’ αρ. Φ.27040/2020/0002773/05-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 20-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) 
ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 29-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-12-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) 

ΣΑΪΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΣΙΑΝΑ (ERISIANA).
10. Με την υπ’ αρ. Φ.27019/2020/0002916/11-05-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 13-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΗΛ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
(επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΥΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (HALIMI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΜΙ (HALIMI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA) .

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

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ   

 Ι 

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.22954/2019/0013505/22-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
12-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΚΕΝΤΡΟΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2001, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.32414/2020/0000675/27-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
21-01-2020 αίτημα της μητέρας της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΠΟΥΚΛΗ (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2012,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.32762/2020/0004247/27-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
30-12-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΡΟΡ (όνομα) ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕ-
ΝΤΙΝΗ την 30-01-2002, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984. Δήμος εγγραφής: Κερατσινίου - Δραπε-
τσώνας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.32776/2020/0004382/29-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
30-12-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΡΟΡ (όνομα) ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 
02-06-2005, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

 Ι 

   (10) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.32780/2020/0004400/01-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
19-03-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΚΕΛΛΕΓΟΥΕΪ (όνομα) 
ΚΕΪΤΙ ΑΝΝ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΣΑΡΛΣ, που γεννή-
θηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 09-06-1994, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 παρ.1 του ν.1438/1984.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.32624/2020/0002694/28-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
26-09-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΕΪΘ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
09-09-1981, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' του 
ν.δ.  3370/1955. Δήμος εγγραφής: Κερατσίνι-Δραπε-
τσώνα.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.32403/2020/0000411/22-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
14-01-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΠΟΝΦΙΛ (όνομα) 
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ΧΑΡΡΥ ΓΟΥΕΪΝ (πατρώνυμο) ΘΙΟΝΤΟΡ ΝΤΕΪΒΙΝΤ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
02-11-1964, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ. 
3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Καλλιθέας.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.32402/2020/0000407/22-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομεά Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
14-01-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΠΟΝΦΙΛ (όνομα) 
ΤΖΕΦΡΥ ΣΚΟΤ (πατρώνυμο) ΘΙΟΝΤΟΡ ΝΤΕΪΒΙΝΤ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
28-08-1960, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ' του 
ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Καλλιθέας.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.32101/2019/0013980/22-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
26-11-2019 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) 
ΛΙΚΑ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2019, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ.1 του ν. 3284/2004.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.32782/2020/0004404/01-06-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο οποίος κυρώθηκε με 
το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
19-03-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΚΕΛΛΕΓΟΥΕΪ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΣΑΡΛΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 20-11-1995, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

 Ι 

   (11) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.6399/2018/0003913/12-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-10-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΟΥΤΡΟ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/8336/09-10-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.6600/2019/0000107/12-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΪΣΙ (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΗ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 υπ’ αρ. 6525/28-08-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.6601/2019/0000108/12-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
23-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (επώνυμο) ΜΠΑΝΟΥΣΗ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 υπ’ αρ. 6524/28-08-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.7116/2019/0002545/12-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217 ), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-12-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΟΜΕΟ (επώνυμο) ΕΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, 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 30-06-2018 σύμ-
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φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/10292/05-12-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   

 Ι 

(12)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.   

 Με την υπ’ αρ. Φ.8614/2019/0000084/10-06-2020 από-
φαση 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 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
16-01-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (επώνυμο) ΠΟΝΤΟ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. Φ.20.3/10/07-01-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.8687/2019/0000441/10-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΑΪΛ (επώνυμο) ΑΛΛΚΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 30-06-2018 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.3/1495/28-02-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

   (13)   
 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 έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη δι-

αμονή στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη 

γέννηση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.8652/2019/0000236/05-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217 ), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-01-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣΑ (επώνυμο) ΦΙΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΗΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 07-09-2001 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΛΙΑ (FILJA) (κύριο όνομα) 

ΗΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΛΙΑ (FILJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA) .

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

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 
 Ι 

   (14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 Με την υπ’ αρ. Φ.5173/2017/0005234/09-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. ο 
οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 21-07-2015 αίτημα του (επώνυμο) 
ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 21-02-1969, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.δ. 3370/1955. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ν. Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ     

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