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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.5010/2020/0001368/
18-11-2020 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 απο-
δεκτή η από 26-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΑΝΤΟ (επώνυ-
μο) ΣΙΝΑΝΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, 
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 
01-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΣΙ (SINANASI) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΙΡ (ΑRTIR)

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΣΙ (SINANASI) (κύριο 
όνομα) ΦΛΟΡΑ (FLORA)

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5011/2020/0001376/
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 
29-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΤΙΛΙΟ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-02-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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.21.1/9580/13-10-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5012/2020/0001391/
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 
30-10-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΕΛΜΠΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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.21.1/9402/14-10-2020 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5013/2020/0001392/
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 30-10-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΚΟΤΟΡΡΙ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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την 13-12-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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. 10070/22-10-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

 Ι

(2)
     Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπής.

    Με την υπό στοιχεία Φ.90/2020/0000036/10-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και μετά το υπ’ αρ. 
8/18-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από 
24-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

(επώνυμο) ΓΑΤΗΣ, (όνομα) ΛΙΝΤΙΑ, (πατρώνυμο) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 27-06-1979 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)
      Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.764/2020/0000749/
10-11-2020 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. 13/15-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 17-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ Όνομα ΣΤΕΦΚΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 09-08-1961, στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1812/2020/0000603/
10-11-2020 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. 10/10-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 09-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΪ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΦΡΑΝ, 
γεν. 26-05-1979, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 118/2020/0000612/
10-11-2020 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 
8/18-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από
07-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΤΡΟ Όνομα ΛΕΩΝΟΡΑ Όν. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡ, γεν. 05-07-1961, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 1962/2020/0001081/
10-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και 
μετά το υπ’ αρ. 11/30-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται 
δεκτή η από 30-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΒΕΖΝΤΑ Όνομα ΚΛΑΡΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, 
γεν. 02-08-1968, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών.

  1.  Με την υπό στοιχεία Φ.1538/2020/0000616/
10-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και 
μετά το υπ’ αρ. 5/26-08-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται 
δεκτή η από 05-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΚΑ Όνομα ΣΚΕΝΤΕΡ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 15-06-1991, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1740/2020/0000628/
10-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και μετά το 
υπ’ αρ. 8/18-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή η από
20-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΝΙ Όνομα ΕΡΓΙΟΝ Όν. πατρός ΓΚΕΖΙΜ, 
γεν. 04-06-1984, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 1608/2020/0000622/
10-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και 
μετά το υπ’ αρ. 8/18-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται 
δεκτή η από 21-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΑΚΕ Όνομα ΤΖΙΜΙ Όν. πατρός ΗΡΑΚΛΗ, 
γεν. 02-05-1973, στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2176/2020/0001967/
10-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και μετά 
το υπ’ αρ. 11/09-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 18-10-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΕΖΙ Όνομα ΕΛΤΟΝ Όν. πατρός ΤΖΕΒΙΤ, γεν. 
01-09-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.1516/2020/0002238/
10-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’  217) και μετά 
το υπ’ αρ. 16/23-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η από 28-01-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΧΜΕΤΑΪ Όνομα ΜΕΧΜΕΤ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΣΙΜ, γεν. 14-06-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1664/2020/0002240/
10-11-2020 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. 20/28-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 01-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΡΑ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΧΥΣΝΙ, 
γεν. 22-01-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8595/2020/0002203/
01-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 09-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΦΟΝΤΟΥΛΛΗ (FODULLI) ΦΡΑΝΓΚΕ 
(FRANGE) ον. πατρός ΓΚΙΟΝ (GJON), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A232619, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-10-1967 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23896/2020/0001730/
26-11-2020 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 08-07-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΜΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΦΑΝΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-01-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, 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. 4372/01-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.23900/2020/0001728/
26-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 08-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟΝ (επώνυμο)
ΜΠΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
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ΛΑΔΑ την 11-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4427/01-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.23903/2020/0001073/
26-11-2020 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 
15-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΝΕΣΙΟ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤΙ 

(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-04-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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. 4823/06-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  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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