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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.110406/2017/0014982/04-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 29-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) ΜΥ-
ΖΕΚΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 07-05-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 υπ’ αρ. 6100/32/17-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.110421/2020/0003269/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 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 30-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΑ-
ΧΙΛΑΪ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 6013/33/17-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με την υπ΄αρ. Φ.110358/2017/0014508/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 24-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΜΠΙ-
ΛΙΣΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-01-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 υπ΄ αρ. 19905/23/03-01-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ. 110356/2017/0014506/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 24-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΡΙΚΑ (επώνυμο) ΓΙΑ-
ΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 29-03-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 υπ’ αρ. 4180/41/27-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.110308/2017/0014141/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 22-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΑ (επώνυμο) ΜΑΛ-
ΤΑ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-02-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 υπ’ αρ. 1520/49/08-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.110209/2017/0013398/03-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 15-05-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΡΝΤ (επώνυμο) ΝΤΙ-
ΝΕ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 22-10-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18920/59/13-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.110210/2020/0002418/03-04-2020 
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 15-05-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΣΑΛΛΟ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 06-04-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΟ (SALLO) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΟ (SALLO) (κύριο όνομα) 

ΒΙΤΑ (VITA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.110708/2017/0017320/03-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 21-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (επώνυμο) 
ΖΓΚΟΥΡΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 13-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
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 υπ’ αρ. 8220/8/23-05-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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3. Με την υπ’ αρ. Φ.120341/2019/0013694/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-07-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΓΙΑ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΕΡΝΕΣΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5996/22-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.110669/2020/0002417/03-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 19-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΧΑΤΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-07-2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8430/14/02-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.96159/2020/0002250/26-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α
του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται απο-
δεκτή η από 06-11-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ 
(όνομα) ΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18100/7/29-10-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 114451/2019/0003009/05-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 02-04-2018 αίτημα του 
γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΠΑΟΥΕΛΛ ΤΖΑΚΣΟΝ 
(όνομα) ΑΛΕΞΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΑΛΕΡΟ (πατρώνυμο) ΤΙΜΟ-
ΘΙ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας την 
12-09-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 114473/2019/0003010/05-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 02-04-2018 αί-
τημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΠΑΟΥΕΛΛ ΤΖΑΚ-
ΣΟΝ (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΛΕΡΟ (πατρώνυμο) 
ΤΙΜΟΘΙ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας την 
06-03-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την υπ’ αρ. Φ.114415/2019/0005471/13-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 11-04-2018 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλαν-
δίας την 11-02-1982, για την απόκτηση της ελληνικής 
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ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(6)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.106994/2019/0002546/28-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 26-10-2016 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώ-
νυμο) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΜΑΞΙΜΟΣ (πατρώνυ-
μο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-11-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

(7)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  Με την υπ’ αρ. Φ. 119547/2020/0003536/15-06-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α
του άρθρου 1B του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), γίνεται απο-
δεκτή η από 19-06-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΕΛΙΓΙΑ (όνομα) ΧΡΥΣΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΒΑΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6865/23-04-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την υπ’ αρ. Φ. 114414/2019/0005472/13-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217),  
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 11-04-2018 αίτημα της 
(επώνυμο) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βο-
ρείου Ιρλανδίας την 11-12-1979, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’ αρ. Φ. 111749/2020/0001271/12-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 27-09-2017 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΖΚΟΥΡΤ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ (όνομα) ΔΗ-
ΜΟΣΘΕΝΗΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-1965, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 111750/2017/0025312/11-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 27-09-2017 αί-
τημα του (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΖΚΟΥΡΤ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ (όνο-
μα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-1962, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29299Τεύχος B’ 2893/17.07.2020

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.115600/2019/0004104/13-01-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με το άρθρο 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217),  όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 16-05-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΝΤΕ ΜΑΪΟ 
ΧΩΡΑΦΑ (όνομα) ΒΙΒΙΑΝ (πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 10-09-1979, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το 1 εδ. α΄ του άρθρο του ν.δ. 3370/1955.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 116723/2019/0013353/10-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 17-10-2018 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΜΠΑΛΝΤΑΣ (όνομα) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΣΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας την 
20-03-1986, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ. 114909/2019/0014102/14-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 16-05-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΛΕΟΝΤΗΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 26-03-1958, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδ. α΄
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ. 117141/2018/0025595/05-05-
2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/
2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 
4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 26-10-2018 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.117140/2020/0002699/05-05-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 26-10-2018 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ (όνομα) ΒΑΛΑΝΤΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ. 117260/2018/0026336/30-04-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 21-11-2018 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΛΙΤΑΣ (όνο-
μα) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ. 117261/2018/0026337/30-04-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 21-11-2018 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΕΛΙΤΑ (όνομα) 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2018, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.
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3. Με την υπ’ αρ. Φ. 118062/2019/0000893/30-04-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 10-12-2018 αί-
τημα της (επώνυμο) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΚΑΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
την 15-11-1977, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.116959/2019/0010734/30-04-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 08-10-2018 αίτημα 
του (επώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΔΑΝΙΑ την 14-04-1973, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδ. α΄ του άρθρο 1
του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.117836/2018/0028864/03-03-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 30-11-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΒΩΟΥΝ ΦΙΛΙΟΥΝ (όνομα) ΚΡΙΣ-
ΤΟΦΕΡ ΑΝΤΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 28-05-1983, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.117510/2018/0027482/25-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 08-11-2018 αί-
τημα του (επώνυμο) ΦΑΪΝΑ (όνομα) OPEN (πατρώνυμο) 
ΑΒΡΑΑΜ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 24-05-1972, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.116087/2019/0000866/27-02-2020 
απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 

«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό το από 20-06-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΗΣ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 14-04-1972, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.97596/2015/0015617/27-04-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 18-02-2015 αί-
τημα του (επώνυμο) ΒΕΡΕΝΤ (όνομα) ΕΓΙΑΛ (πατρώνυμο) 
ΙΤΣΧΑΚ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 11-05-1965, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 το άρθρο 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(17)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπ΄αρ. Φ.117513/2018/0027485/25-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
γίνεται δεκτό το από 15-11-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΑΧΛΟΥΦ (όνομα) ΙΡΙΣ (πατρώνυμο) ΣΑΛΩΜ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 01-03-1975, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδ. α΄
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.117519/2018/0027491/25-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/
2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 15-11-2018 αί-
τημα της (επώνυμο) ΚΟΕΝ (όνομα) ΜΑΖΑΛ (πατρώνυμο) 
ΣΑΛΩΜ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 21-01-1973, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδ. α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.118118/2019/0013015/27-04-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα  με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/
2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 06-02-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΖΕΛΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΊΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΑΚΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2018, για την από-
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κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(18)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.114382/2019/0001762/24-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 10-11-2017 αίτημα της 
μητέρας της ανήλικης (επώνυμο) ΠΕΚΙΝ (όνομα) ΓΙΟΥ-
ΛΗ (πατρώνυμο) ΑΜΙΤ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
22-07-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.117600/2019/0006748/25-02-2020
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 12-12-2018 
αίτημα της (επώνυμο) ΣΟΡΩΤΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
- ΔΑΦΝΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΝΡΥ, που γεννή-
θηκε στη ΜΑΛΤΑ την 27-09-1955, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.112522/2019/0007719/24-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 24-10-2017 αίτημα του πατέ-
ρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-09-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.116053/2019/0007776/24-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθη-
νών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 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 02-08-2018 αίτημα των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΝΗ (όνομα) 
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.117262/2019/0003585/17-02-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 

Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας» (Α΄217),  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 21-11-2018 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΟΜΣΕΛΗΣ (όνομα) ΣΑΡΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 20-03-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(19)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.108212/2020/0003193/03-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2017
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΣΑΒΒΑ (SAVA) ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO) ον. πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟ-
ΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α374065, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 08-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(20)
    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 δι-

έμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον 

συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2454/2020/0001113/ΑΚ/12-06-2020 
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 28-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣ 
(επώνυμο) ΣΑΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SHAKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΝΤΑΡ (BLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΑ (SHAKA) (κύριο όνομα) 

ΟΥΡΑΝΙΕ (URANIE).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(21)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει μετά 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 υπ’ αρ. Φ.1644/2020/0000034/19-06-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΑΪ (όνο-
μα) ΑΝΓΚΕΛΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 13-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. 33/08-01-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Βορείου Αιγαίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονόματός του από ΑΝΓΚΕΛΟ σε ΑΓΓΕΛΟΣ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(22)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.1649/2020/0000147/19-06-2020 
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 04-03-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ 
(επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-11-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΧΙΟΥ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-02-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (CACI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΙ (CACI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΙΝΟΒΕΦΑ (GJINOVEFA)
2. Με την υπ’ αρ. Φ.1650/2020/0000175/22-06-2020 

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 19-03-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2013 και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΙΟΥ, 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 01-01-2007 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑΪ (DEDAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑΪ (DEDAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(23)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την υπ’ αρ. Φ.8955/2019/0002497/18-06-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώ-
σεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄217),  όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 20-05-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΖΟΟΥΝΣ (όνομα) ΔΑΝΤΕ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Βορείου Ιρλανδίας την 18-09-1978, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το εδ. α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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