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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.1725/2021/0000001/ΑΚ/19-01-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βο-
ρείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 03-08-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΣΤΑΣΙΝΟΣ (όνομα) ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΡΙΚ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 01-09-1991, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 
Ι

(2)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1711/2020/0001024/ΑΚ/20-01-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βο-
ρείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 17-06-2020 αίτημα του (επώ-
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νυμο) ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-04-1993, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(3)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1622/2020/0000190/ΑΚ/
18-01-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, 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) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 4735/ 2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 
04-07-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΣΑΦΟΥ (όνομα) 
ΑΡΓΥΡΩ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 05-12-1962, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(4)

      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1723/2020/0001429/ΑΚ/
18-01-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου 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) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 30-07-2020 αί-
τημα του (επώνυμο) ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ (πατρώνυμο) ΚΙΜΩΝ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 21-08-1974, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδ.α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι 

(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.9545/2020/0001835/21-01-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-

ας Νοτίου Αιγαίου 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 14-07-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΣΚΑ 
(όνομα) ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΙΑ την 22-08-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.9518/2021/0000140/18-01-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Αιγαίου 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 05-06-2020 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ 
(όνομα) ΚΥΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που 
γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 31-01-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.2437/2020/0001070/28-12-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, 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 06-12-2019 
αίτημα του (επώνυμο) ΛΙΑΣΚΟΣ (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 
ΙΑΣΩΝ (πατρώνυμο) ΛΟΥΚΑΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 16-04-1982, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ  
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(8)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.8501/2020/0000302/30-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 05-09-2018 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΕΡΓΕΤΗΣ 
(όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2017, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8628/2020/0001284/30-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 26-02-2019 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 21-07-2016, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(9)

    Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.38802/2020/0003641/18-01-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’   50) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 27-09-2017 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΠΗ-
ΛΙΟΣ (όνομα) ΗΛΙΑΣ ΒΙΕΤ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΒΙΕΤΝΑΜ στις 25-09-2009, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.38803/2021/0000013/
18-01-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 27-09-2017 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΑΜ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΒΙΕΤΝΑΜ στις 28-02-2011, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(10)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.40148/2020/0002768/12-01-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’  50) 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 24-07-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΛΕΟΝΟΡ ΕΛΕΝΗ ΑΣΤΡΙΝΤ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΣΟΥΗΔΙΑ στις 10-02-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)

    Στην υπο στοιχεία Φ.20618/2019/0015807/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, (Β’ 5699), στη σε-
λίδα 66849, στη β’ στήλη, στον 22ο στίχο εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Επώνυμο: ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ»,
στο ορθό:
«Επώνυμο: ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(12)

      Στην υπό στοιχεία Φ. 23946/2020/0001649/21-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (Β’ 6009) διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Με την υπό στοιχεία Φ.23946/2020/0001649/21-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ………, γίνεται αποδεκτή η από 
05-10-2020 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (όνομα) ΚΥΒΕΛΗ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,….…….σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 6782/25-09-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου»,

στο ορθό:
«Με την υπό στοιχεία Φ.23946/2020/0001649/21-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, ………, γίνεται αποδεκτή η από 
05-10-2020 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (όνομα) ΚΥΒΕΛΗ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-07-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,….…….σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 6782/25-09-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου». 

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

(13)
   Στην υπό στοιχεία Φ. 23975/2020/0001623/18-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (Β’ 6009) διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Με την υπό στοιχεία Φ. 23975/2020/0001623/18-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2020 
δήλωση -αίτηση των γονέων της ανήλικης, με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΕΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, 
που γεννήθηκε στην AΛΒΑΝΙΑ την 28-03-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας…., και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
………………………………………………………..
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ(METUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA)»,
στο ορθό:
«Με την υπό στοιχεία Φ. 23975/2020/0001623/18-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.……., γίνεται αποδεκτή η από 04-11-2020 
δήλωση -αίτηση των γονέων της ανήλικης,  με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΕΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΧΑΤΖΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-03-2013 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας…., και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
………………………………………………………..
ΜΗΤΕΡΑ:(επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ(METUSHI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA)». 

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