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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

       Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.29908/2021/0000233/22.1.2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’  217), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
27-12-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΑΛΤΣΙΤΖΙΟΓΛΟΥ (όνο-
μα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-1972, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29907/2020/0012050/22.1.2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
27-12-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΑΛΤΣΙΤΖΙΟΓΛΟΥ (όνο-
μα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-1976, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.29987/2020/0012482/1.2.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργεί-
ου 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 άρ-
θρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 31-08-2020 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΕΓΚΕ (όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 
11- 11-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδαφ. γ’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.28656/2020/0002380/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 ν. 4735/2020 
(Α’ 197) γίνεται δεκτό το από 17-09-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΧΑΡΙΤΟΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 06-06-1973, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
εδαφ. α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 καθώς και η 
εγγραφή του στο Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. 

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29337/2020/0014240/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 ν.4735/2020 
(Α’  197) γίνεται δεκτό το από 18-12-2019 αίτημα της 
(επώνυμο) ΜΑΚΝΗΛ (όνομα) ΙΩ ΝΤΟΟΥΝ (πατρώνυμο) 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ την 07-11-1958, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδαφ. α’ του 
άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 καθώς και την εγγραφή 
της στο Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29710/2020/0013892/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 

ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 ν. 4735/2020 
(Α’ 197) γίνεται δεκτό το από 09-06-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ 
(όνομα) ΣΑΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΜΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2005, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004 καθώς και την εγγραφή της στο Δ.  ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.29685/2020/0013070/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργεί-
ου 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 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 
ν. 4735/2020 (Α’  197) γίνεται δεκτό το από 27-05-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΔΑΛΑΡΕΤΟΣ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-04-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 
καθώς και η εγγραφή του στο Δ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ. 

5. Με την υπό στοιχεία Φ.29447/2020/0012842/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το αρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197) γίνεται δεκτό το από 04-02-2020 αίτημα του 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (όνομα) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-05- 1957, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004, καθώς και η εγγραφή του στον Δήμο Σπά-
των - Αρτέμιδος. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.23510/2021/0000017/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 13-09-2017 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 
(όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-04-2016, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004 καθώς και η εγγραφή του στον 
Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ. 
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.29560/2021/0000018/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197), γίνεται δεκτό το από 05-02-2020 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 
(όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ. 

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29978/2020/0013898/29.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν.4604/2019 
(Α’ 50) και με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020, γίνεται δεκτό 
το από 20-07-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώ-
νυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-
06-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δ. Αχαρνών. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.18330/2020/0001480/27.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουρ-
γείου 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 
06-10-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ (όνομα) 
ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΛΑΫΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-01-2002, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(6)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2578/2020/0001389/18.1.2021 
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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό 
το από 03-12-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΣΚΟΡΔΑΚΗ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώ-
νυμο) ΜΑΡΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-05-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2607/2020/0000557/18.1.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου του Υπουρ-
γείου 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 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 
03-02-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πα-
τρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-08-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.49877/2020/0010913/28.1.2021 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
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 27-03-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΤΣΗ (όνομα) 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 08-09-1970, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
    Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.207865/2019/

0006632/27-08-2020 απόφασης πολιτογράφησης του 
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4162) διορθώνεται 
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το εσφαλμένο: «ΒΑΣΙΛΗ»
στο ορθό: «ΒΑΣΙΛΗΣ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(9)
    Στην περίληψη της υπό στοιχεία Φ.218559/2020/

0007279/05-08-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 3890), διορθώνεται 

το εσφαλμένο πατρώνυμο: «ΤΖΙΑΝΠΙΕΡΟ» 
στο ορθό: «ΤΖΙΑΜΠΙΕΡΟ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 

(10)

   Στην υπό στοιχεία Φ.51926/2020/0010835/09-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6110), διορθώνεται η 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης απόκτησης ελληνικής 
ιθαγένειας,

από το εσφαλμένο: «27/07/2020»
στο ορθό: «10/07/2020». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής)   
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