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έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
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Αρ. Φύλλου 5896

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.50953/2020/0013722/
04-12-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από
09-10-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΩΚΕΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 24-10-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.29124/2020/0012506/
09-12-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
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θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και με
το άρθρο 10 του ν. 4735/2020/(Α’ 197), γίνεται δεκτό το
από 26-11-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΟΫΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΡΕΤΖΙΝΑΛΝΤ
ΑΡΘΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-1947,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Τεύχος B’ 5896/31.12.2020

διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-06-2003 και ο πατέρας
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (TOCKA) (κύριο όνομα)
ΒΑΝΓΚΕΛΙΣ (VANGJELIS)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (TOCKA) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΛΕ (LULE).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.1671/2020/0000535/
07-12-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197)
γίνεται δεκτό το από 17-08-2020 αίτημα των γονέων του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΜΟΝΙΩΔΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΝΤΟΡ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-2020, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.8581/2020/0003930/
18-12-2020 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 αποδεκτή η από 27-11-2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΝΓΚΕΛΙΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2008 και κατοικεί
στον Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 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

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπό στοιχεία Φ.8600/2020/0003985/
16-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 10-09-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΛΟ (επώνυμο)
ΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 υπ’ αρ. 4849/10-09-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την υπό στοιχεία Φ.2694/2020/0001186/
16-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β 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) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (επώνυμο)
ΣΙΜΟΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ,
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.20.4/1359/04-02-2019
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βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3932/2020/0001521/
14-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 13-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.4/6061/29-06-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3952/2020/0001839/
14-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται
αποδεκτή η από 20-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΝΤΙ (επώνυμο)
ΤΣΑΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-04-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.4/7205/10-08-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την υπό στοιχεία Φ.3883/2020/0002469/
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14-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται
αποδεκτή η από 14-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΑΡΑΣΙ (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΕ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1998 και κατοικεί
στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 3792/24-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.3909/2020/0001287/
14-12-2020 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 αποδεκτή η από 18-06- 2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΟΕΛΙ
(επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2011 και κατοικεί στον
Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 20-08-2001 και κατέχει άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (ΒARDHI) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΔΙ (ΒARDHI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΑ (FLORA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8η-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την υπό στοιχεία Φ.2695/2020/0001207/
16-12-2020 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 αποδεκτή η από 28-07-2020 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΒΙΡ
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΟΝΤΙ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-01-2013 και κατοικεί στον Δήμο
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, 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 28-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα)
ΣΟΝΤΙ (SODHI)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα)
ΣΟΥΚΒΙΝΤΕΡ (SUKHWINDER)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος B’ 5896/31.12.2020

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την υπό στοιχεία Φ.2690/2020/0001938/
11-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 20-07-2020 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΝΙ (όνομα) ΝΤΑΡΑΜΒΙΡ (πατρώνυμο) ΤΖΑΣΒΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΙΝΔΙΑ την 25-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 30-06-2020
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/6677/09-07-2020
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

Ι
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Με την υπό στοιχεία Φ.2688/2020/0001513/
11-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται
αποδεκτή η από 15-07-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΟΥΛΑΪ (όνομα) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2001 και κατοικεί
στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την
υπό στοιχεία Φ.20.4/6332/01-07-2020 βεβαίωση της

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.8661/2019/0001055/
04-11-2020 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 ν. 4604/2019 (Α’ 50) και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197),
γίνεται δεκτό το από 04-06-2019 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΡΑΜΜΕΡ (όνομα)
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (πατρώνυμο) ΓΟΥΣΤΑΥΟ ΔΑΝΙΗΛ, που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 19-03-2009, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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