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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3365/2020/0001178/28-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το 
από 30-03-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΖΙΡΟΒΑ (όνομα) 
ΟΛΓΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ 
την 22-02-1976 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ίδιας με νομική βάση κτήσης εδ. γ ́  του άρθρου 
1 του ν.δ. 3370/1955 καθώς και των ανήλικων τέκνων 
της ΖΙΡΟΒ ΑΝΔΡΕΪ του ΓΚΕΩΡΓΚΙ και ΖΙΡΟΒ ΙΒΑΝ του 
ΓΚΕΩΡΓΚΙ που γεννήθηκαν στη ΡΩΣΙΑ, στις 13/12/2004 
και 19/1/2011 με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 του 
ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπ’ αρ. Φ.3344/2020/0001022/15-12-2020 από-
φαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
21-11-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΑΦΑΝΑΣΟΒΑ (όνο-
μα) ΙΝΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 05-08-1972, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ίδιας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955 και του ανήλικου τέκνου της με 
στοιχεία ΑΦΑΝΑΣΟΒ ΗΛΙΑΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡ που γεννή-
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θηκε στη Ρωσία την 28-08-2008 με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.5030/2020/0001485/
17-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 19-11-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΗΡΑΚΛΗΣ (επώνυμο) 
ΝΤΕΒΝΟΖΑΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑ-
ΣΟΥ, 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 30-06-2018, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 10910/05-11-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(4)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9η/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 υπό στοιχεία Φ.4338/2020/0001168/
17-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-05-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (όνομα) 
ΚΛΕΝΤΙΣ (πατρώνυμο) ΣΕΜΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 14-03-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.21.1/1775/07-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.601/2020/0000910/30-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως 
ισχύουν και μετά το 1/18-04-2019 πρακτικό της Β’ Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στε ρεάς Ελλάδας 
γίνεται δεκτή η από 03-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΡΟΣΖ Όνομα ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΚΑΖΙΜΙΕΡΖ, γεν. 25-03-1982 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1975/2020/0002332/
17-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΜΠΗ (LABI) ΚΛΟΝΤΙΑΝ 
(KLODJAN) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A222274, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-01-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

  Με εντολή Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.4490/2020/0002068/
17-12-2020 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. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-06-2018 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΛΑΪ 
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(όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1993 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 08-09-2009, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/5228/08-06-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4069/2020/0002816/
17-12-2020 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 της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 26-10-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΑ (όνο-
μα) ΜΠΡΙΤΖΙΝΤ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-05-1993 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1296/10-11-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

Με εντολή Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.5479/2020/0002599/
17-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 13-10-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΤΡΙΤΙ 
(όνομα) ΑΡΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4917/23-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5494/2020/0002785/
17-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 30-10-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 06-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5781/19-10-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5498/2020/0003055/
17-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 03-11-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΚΟ (όνομα) ΑΝΤΡΙ-
ΑΝ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-11-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5921/26- 10-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

Με εντολή Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(9)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2993/2020/0000680/09-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50), 
γίνεται δεκτό το από 27-02-2020 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ, την 26-08-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3044/2020/0001185/
09-12-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
11-09-2020 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 
10-10-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.3045/2020/0001055/09-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι. (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 11-09-2020 αίτημα της μη-
τέρας του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ 
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 02-09-2013, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.3046/2020/0001056/09-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρ. 3 άρθρου 26 του Κ.Ε.Ι. (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 11-09-2020 αίτημα της μη-
τέρας της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ, την 25-04-2015, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2355/2020/0001380/
07-12-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 26 του Κ.Ε.Ι. 
(ν.  3284/2004  - Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
17-09-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρώνυ-
μο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
25-09-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2356/2020/0001286/
07-12-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α’ 197), με τις οποίες αντικαθίσταται το 

άρθρο 26 του Κ.Ε.Ι. (ν. 3284/2004 - Α΄ 217),  όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται 
δεκτό το από 17-09-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλι-
κης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ (όνομα) ΣΟΦΙΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 08-05-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
    Στην υπό στοιχεία Φ.24827/2020/0007530/01-09-2020 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 4057), ως προς την ημερομηνία γέννησης, 
γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το εσφαλμένο: «30/11/2011»
στο ορθό: «30/4/2011».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών -
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας)

Ι

(12)
      Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.2064/2020/ 

0000202/25-11-2020 απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημο-
σιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5548), 
στη σελίδα 65314, στη στήλη Β και στην περίπτωση 3 
διορθώνεται 

από το εσφαλμένο: 
«30-6-2020 σύμφωνα…»,
στο ορθό: 
«… την 30-6-2019 σύμφωνα…».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου)

Ι

(13)
    Στην περίληψη της υπ’  αρ. πρωτ. Φ. 2058/2020/ 

0000159/24-11-2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5548) στη 
σελίδα 65314, στη στήλη Β και στον εικοστό όγδοο στίχο 
από την αρχή διορθώνεται η χρονολογία, 

από το εσφαλμένο: «30-6-2019»
στο ορθό: «30-6-2018».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου)   
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