E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.11.25 19:36:35
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

57647

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

2

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας

4

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

5

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

7
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπό στοιχεία Φ.2350/2020/0000971/11-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 10-09-2020
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία
(όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΖΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-05-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 30-06-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7101/

Αρ. Φύλλου 5214

10-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.832/2020/0000647/04-11-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 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
17-08-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την
01-05-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.7192/2019/0001396/09-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217)
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γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ
(όνομα) ΝΤΕΦΡΙΜ (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΗΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-12-1991 και κατοικεί στον Δήμο
ΡΟΔΟΥ, 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 σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/5169/15-06-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9350/2020/0000230/09-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
27-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟ (επώνυμο) ΛΑΖΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2005
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 02-12-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΕΛΛΑΡΙ (LAZELLARI) (κύριο
όνομα) ΛΙΡΙΟΝ (LIRION)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΕΛΛΑΡΙ (LAZELLARI) (κύριο
όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.8866/2019/0001305/13-11-2020
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 17-04-2019
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία
(όνομα) ΛΟΛΙΤΑ (επώνυμο) ΜΑΚΑΡΙ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ,
που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 01-04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.20.3/2884/09-04-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8736/2019/0000663/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
04-03-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-12-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 04-09-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΤΑ
(ΒLERTA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.8521/2018/0005801/16-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
13-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΙΝΑ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο)
ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (ΒLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8522/2018/0005802/16-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με
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την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
13-12-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΛΕΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-09-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 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 01-01-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΑΡ (ΒLEDAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΪΖΑ (LUIZA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.7214/2020/0000796/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
11-03-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2012
και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 28-06-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA) (κύριο όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (JORGO)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΓΙΑ (PAJA) (κύριο όνομα)
ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7237/2020/0001097/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 22-05-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΛΤΕΑ (επώνυμο) ΦΕΤΑΧΑΪ
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
14-02-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟ-
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ΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 01-07-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΧΑΪ (FETAHAJ) (κύριο όνομα)
ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (ΒRAHIMI) (κύριο
όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (ΒLERINA)
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7241/2020/0001147/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η
από 27-05-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΕΟ (επώνυμο) ΚΟΥΜΕ
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
21-07-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-11-2005
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΕ (KUME) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΕ (KUME) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ (XHULETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.7242/2020/0001149/12-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από
27-05-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΡΟΝΙΕΛ (επώνυμο) ΚΟΥΜΕ (πατρώνυμο)
ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2010 και
κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 07-11-2005 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΕ (KUME) (κύριο όνομα)
ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΜΕ (KUME) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ (XHULJETA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

57650

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.8600/2019/0000036/16-11-2020
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου, 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 17-12-2018 αίτημα της (επώνυμο) ΣΑΚΕΛΛΑ-

Τεύχος B’ 5214/25.11.2020

ΚΗ (όνομα) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την
18-12-1964, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3284/2004.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
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