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1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά τον χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
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4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλο-

δαπό που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και κατά τον χρόνο υποβο-

λής της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς 

να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την υπό στοιχεία Φ.2083/2020/0000935/09-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται δε-
κτή η από 10-07-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΑΜΙΤΙ (όνομα) ΧΑΜΙΤ (πατρώνυμο) ΛΟΥΤΦΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2002, και κατοικεί στον 
Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 3736/12-06-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(2)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπό στοιχεία Φ.2042/2020/0000920/09-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
27-01-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία: (όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝ - ΕΜΙΛΙΑΝ, (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΤΣΙ, (πατρώνυμο) ΑΡΚΑΝΤΙΕ, που γεννή-
θηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 11-10-2002, και κατοικεί στον 
Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 13418/24-12-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.). 

1.  Με την υπό στοιχεία Φ.2033/2020/0000007/09-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΕΡΑΝΤ, (επώνυμο) 
ΤΟΛΛΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2008, και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΑΚΟΥ (TOLLAKU), (κύριο 

όνομα) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΑΚΟΥ (TOLLAKU), (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΙΡΑ (ALMIRA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2034/2020/0000008/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΕΡΙΣΑ, (επώνυμο) 
ΤΟΛΛΑΚΟΥ, (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 13-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΑΚΟΥ (TOLLAKU), (κύριο 

όνομα) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΛΛΑΚΟΥ (TOLLAKU), (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΙΡΑ (ALMIRA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2035/2020/0000009/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΛΟΥΣΣΙΑΝΑ, (επώνυ-
μο) ΚΑΜΠΕΡ, (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2007, και κατοικεί στον Δήμο ΜΟ-
ΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 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 31-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ (KAMBER), (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟ (NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ (KAMBER), (κύριο όνο-

μα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2094/2020/0000680/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 26-08-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (επώνυμο) 
ΤΣΕΡΝΙΧ, (πατρώνυμο) ΒΙΛΙΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 06-09-2008, και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 
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 
30-06-2004 και ο πατέρας του κατέχει δελτίο μόνιμης 
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΝΙΧ (TCHERNIKH), (κύριο όνο-

μα) ΒΙΛΙΑΜ (VILIAM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΣ (PETRAS), (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΙΝΑ (CRISTINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2081/2020/0000487/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 03-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΣΑΡΑ, (επώνυμο) ΧΥΣΑ 
(πατρώνυμο) ΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-05-2009, και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ, 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 27-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA), (κύριο όνομα) 

ΛΟΡΕΝΤΣ (LORENC).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA), (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.2075/2020/0000381/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 27-05-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
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της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ, (επώνυμο) 
ΓΚΕΛΙ, (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 17-11-2006, και κατοικεί στον Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (GJELI), (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (GJELI), (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.2050/2020/0000133/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της 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 δε-
κτή η από 10-02-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΣΤΕΛΑ, (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ, 
(πατρώνυμο) ΕΝΓΚΕΛΛΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 26-11-2013, και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ, 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 20-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA), (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΕΛΛΟΥΣ (ENGJELLUSH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA), (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΕΤΑ (GRETA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.2096/2020/0000682/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της 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 
δεκτή η από 26-08-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 
(επώνυμο) ΤΣΕΡΝΙΧ, (πατρώνυμο) ΒΙΛΙΑΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-01-2010, και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού δημο-
τικού σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει δελτίο 
μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΝΙΧ (TCHERNIKH), (κύριο όνομα) 

ΒΙΛΙΑΜ (VILIAM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΡΑΣ (PETRAS), (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΙΝΑ (CRISTINA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.2036/2020/0000010/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της 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 δεκτή 
η από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία: (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-11-2011, και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 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 
31-10-2005 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ (KAMBER), (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΜΠΕΡ (KAMBER), (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
10. Με την υπό στοιχεία Φ.2049/2020/0000132/09-12-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της 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 δεκτή η από 10-02-2020 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΣΙΛΙΑ - 
ΒΑΝΕΣΑ, (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙΟΥ, (πατρώνυμο) ΙΟΑΝ - 
ΠΕΤΡΙΚΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2005, 
και κατοικεί στον Δήμο ΕΥΡΩΤΑ, 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 06-02-1998 και ο 
πατέρας της κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πο-
λίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙΟΥ (DRAGHICIU), (κύ-

ριο όνομα) ΙΟΑΝ - ΠΕΤΡΙΚΑ (IOAN-PETRICA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙΟΥ (DRAGHICIU), 

(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑ (MARIA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.2097/2020/0000699/09-12-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του 
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Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004, 
Α΄217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄50) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α΄197), γίνεται δεκτό 
το από 25-08-2020 αίτημα του: (επώνυμο) ΜΑΝΙΚΗΣ, 
(όνομα) ΑΝΔΡΕΣ, (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝΟ, που γεννήθη-
κε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 15-02-1984, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955. 

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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