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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.29977/2020/0009187/
09-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. 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 05-08-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε 
στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 30-03-1977, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης  
το εδάφιο α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29455/2020/0001761/
09-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. 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 06-02-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΦΑΡΡΟΣ (όνομα) ΘΩΜΑΣ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ την 
07-11-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29190/2019/0015668/
09-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
14-11-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΣΙΒΙΤΟΣ ΜΟΥΛΕΡ (όνομα) ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ 
την 26-05-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.28912/2019/0013307/
09-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορ. Τομέα και Ανατ. 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 v. 4604/2019 (A΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 17-09-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΡΙΤΣΗΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΒΕΤΙΑ την 26-06-2018, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(2)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 Με την υπό στοιχεία Φ.2317/2020/0000495/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το 07/

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 21-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΝΓΚΙΕΡΓΚΙΪ Όνομα ΚΑΣΤΡΙΟΤ Όν. πατρός 
ΕΛΜΑΖ, γεν. 26-10-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.3695/2020/0001052/
09-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
22-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10668/06-07-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3715/2020/0001238/
09-10-2020 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 αποδε-
κτή η από 07-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜ (επώνυμο) ΠΕΡΕ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, 
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. 2296/10-02-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   
Ι

(4)  
 Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ. 10850/2020/0002452/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

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 30-09-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΓΚΙΖΑ (όνομα) 
ΠΑΝΑΓΙΩ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-1942, για την ανάκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 22 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

Ι

 (5) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 Με την υπό στοιχεία Φ. 1421/2020/0001106/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 23/22-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 17-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΚΑ Όνομα ΕΝΒΕΡ Όν. πατρός ΧΑΜΖΑ, 
γεν. 05-04-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ   

Ι

(6)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.1742/2020/0001157/
23-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 12/
23-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 12-10-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΑ Όνομα ΑΓΚΙΜ Όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ, 
γεν. 21-05-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1245/2020/0001219/
26-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά 
το υπ’ αρ. 10/28-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 16-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΣΕΛΑ Όνομα ΑΓΚΡΟΝ Όν. πατρός ΤΖΕΒΑΧΙΡ, 
γεν. 22-01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι   

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2932/2020/0001049/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7359/28-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2935/2020/0001094/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-08-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΠΛΑΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 15-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6438/02-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2937/2020/0001122/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-08-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΧΑΛΝΤΕΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΧΥΣΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2020, σύμ-

φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7599/10-08-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2940/2020/0001133/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-08-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7600/10-08-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2945/2020/0001152/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
26-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΑΡΝΤΙ (επώνυμο) ΤΖΟΥΚΕΛΛΑ-
ΡΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 30-06-2020, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7432/10-08-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2921/2020/0001198/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
13-07-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (όνομα) 
ΟΡΚΙΝΤ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 υπό στοιχεία Φ.20.4/6785/08-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2933/2020/0001117/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 03-08-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΪΑ 
(όνομα) ΚΛΕΒΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-03-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/1999/19-02-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2942/2020/0001186/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-08-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΚΟΛΛΑ (όνομα) ΝΤΟΝΑΤΕΛΑ 

(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7516/10-08-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2957/2020/0001463/
06-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
08-01-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΑ (όνομα) 
ΔΑΦΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 09-04-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16743/ 21-08-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   
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