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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   (1) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3232/2020/0001021/
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 
7/26-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ηπείρου  - Δυτικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
18-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: Επώνυμο ΜΑΤΣΗ Όνομα ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός ΦΕΤΙ, γεν. 05-02-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

   (2) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.3787/2020/0000756/
20-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), καθώς και 
την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), όπως 
ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και μετά το 
10/18-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 
23-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

Επώνυμο ΤΕΛΧΑ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΤΕΛΧΑ, 
γεν. 18-05-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

   (3) 
 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. 10841/2020/0002391/
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 Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας  (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 08-10-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ 
(επώνυμο) ΓΙΑΧΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-11-2014 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
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χώρα από 20-01-2007 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟ (JAHO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤ (ΑRMAND).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟ (JAHO) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΕΣΚΑ (ΒJESHKA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 10839/2020/0002344/

16-11-2020 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 
06-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΡΟΚΟ (πατρώνυμο) 
ΤΟΦΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-04-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Φ.43/4482/30-06-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  

Ι

   (4) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.51663/2020/0010926/
09-10-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτι-
κής 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 αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνε-
ται δεκτό το από 26-02-2020 αίτημα του πατέρα της ανή-
λικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΟΥΜΠΕΛΑΤΖΕ (όνομα) 
ΕΡΙΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-07-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

I

    (5) 
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής .

 Με την υπό στοιχεία Φ.8782/2020/0003773/17-11-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 23 του ν.  3838/2010 (Α’ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 07-08-2020 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΛΟΣΗ 
(GOLLOSHI) ΝΤΡΙΤΑ (DRITA) ον. πατρός ΝΑΟΥΝ (NAUN), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A607532, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-06-1956 και κατοικεί στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

   (6) 
 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.21005/2020/0000613/
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), γίνε-
ται αποδεκτή η από 29-06-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ
(επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 27- 12-2013 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (MYFTARI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (MYFTARI) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΣΜΙΕ (RESMIE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21069/2020/0001143/

12-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε 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 Ιθαγένει-
ας (ν.  3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΣΥΛΒΙΑ (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-04-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό  
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
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10-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΚΕΤΑ (ΑLKETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.21070/2020/0001147/

12-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 19-10-2020 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΡΕΝΑ (επώνυμο) ΡΑΜΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 23-01-2012 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.21072/2020/0001179/

12-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένει-
ας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 23-10-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΝΚΕΛ 
(επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΪΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ στις 02-01-2013 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (KOCIU) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΑΪΡ (XHEVAIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙΟΥ (KOCIU) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΒΙ (SELVI).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

   (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.21055/2020/0001044/
12-11-2020 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 01-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΙΑ 
(πατρώνυμο) ΧΟΥΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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.53.1/8037/22-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21061/2020/0001099/
12-11-2020 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 12-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΚΟ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΦΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16-08-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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.53.1/5828/08-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21062/2020/0001107/
12-11-2020 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 13-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΦΓΙΟΛ (επώνυμο) ΡΕΘΗ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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.53.1/8273/28-09-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.21063/2020/0001108/
12-11-2020 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 
13-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
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με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΣ (επώνυμο) ΡΕΘΗ (πατρώνυ-
μο) ΗΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.53.1/8272/28-09-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.20941/2019/0001730/
12-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ.  1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,  Α’ 217), γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-12-2019 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ-
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (επώνυμο) ΡΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-12-2004 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/10951/07-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.21065/2020/0001132/
18-11-2020 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 15-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-

δαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΛΑΖΕ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, 
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.53.1/7578/18-11-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.21056/2020/0001048/
12-11-2020 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 02-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛ (επώνυμο) ΛΕΖΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-02-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/5932/13-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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