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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      (1)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1.- Με την υπό στοιχεία Φ.114961/2020/0005532/
09-12-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 21-03-2018 αί-
τημα της (επώνυμο) ΣΟΥΛΤΖ (όνομα) ΜΠΕΡΝΑΝΤΙΝ ΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΕΛΒΙΝ ΝΤΗΝ, που γεννήθηκε στο ΠΟΡΤΟ 
ΡΙΚΟ την 08-12-1974, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.116081/2018/0017614/
09-11-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 12-06-2018 

αίτημα της (επώνυμο) ΒΑΔΕΝ (όνομα) ΝΙΚΟΛ ΜΙΣΕΛ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02- 02-1981, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.116080/2019/0000906/
09-11-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 12-06-2018 αίτημα της 
(επώνυμο) ΒΑΔΕΝ (όνομα) ΜΑΡΙΣΣΑ ΤΖΕΙΝ (πατρώνυμο)
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 13- 01-1979, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

4.- Με την υπό στοιχεία Φ.118498/2019/0012988/
09-11-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 06-03-2019 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΖΗΚΟΣ 
(όνομα) ΛΕΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 25-02- 2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

5.- Με την υπό στοιχεία Φ.118250/2019/0001583/
09-11-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 25-01-2019 αί-
τημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙ-
ΛΑΒΗΣ ΚΑΡΛΙΕΡ (όνομα) ΔΑΦΝΗ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 18-10-2018, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 1.- Με την υπό στοιχεία Φ.81400/2012/0012390/
15-12-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 13-05-2011 
αίτημα του (επώνυμο) ΤΟΛΕΝΤΑΝΟ (όνομα) ΓΚΙΛΟΡ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 
25-08-1986, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.81401/2012/0012393/
15-12-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
νου Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.  3 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 
13-05-2011 αίτημα της (επώνυμο) ΤΟΛΕΝΤΑΝΟ (όνομα) 
ΡΟΝΙ ΣΙΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στο 
ΙΣΡΑΗΛ την 04-05-1988, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.81398/2012/0012389/
15-12-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 13-05-2011 
αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΙΤΣ (όνομα) ΓΚΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΕΧΟΥΝΤ ΙΤΣΧΑΚ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ 
την 24-08-1976, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.8048/2020/0000421/10-11-2020 
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. 
8/16-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, γίνεται δεκτή η 
από 18-12-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΑΤΑ Όνομα ΑΡΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕΛΑΜ, 
γεν. 13-06-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    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.8752/2020/0000582/
29-10-2020 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 20-05-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) 
ΧΟΥΖΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΖΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-10-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 
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 
31-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΖΑΪ (HYZAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΖΑΝ (SAZAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΖΑΪ (HYZAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8761/2020/0000756/

29-10-2020 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 17-06-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώ-
νυμο) ΧΙΟΥΖΑΪ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΟΥΖΑΪ (HYZAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΟΥΖΑΪ (HYZAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΑΝΑ (DORJANA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.8782/2020/0001010/

29-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
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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 24-08-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυ-
μο) ΠΑΣΤΣΕΝΚΟ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2007 και κατοικεί στον Δήμο 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 09-11-2005 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΤΣΕΝΚΟ (PASHCHENKO) (κύ-

ριο όνομα) ΟΛΕΓΚ (OLEG).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΤΣΕΝΚΟ (PASHCHENKO) 

(κύριο όνομα) ΙΝΝΑ (INNA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.8763/2020/0000822/

29-10-2020 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 06-07-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΙΕΛΛΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 16-01-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 
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 
25-06-2008 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΕΛΛΖΑ (CIELLZA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝ (ΑRTAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΕΛΛΖΑ (CIELLZA) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΑ (ΑLMA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Ι

(5)
    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.18287/2020/0000825/
20-11-2020 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), γίνεται 

αποδεκτή η από 07-07-2020 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΝ (επώνυμο) 
ΜΕΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΕΡΜΙ-
ΟΝΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6087/04-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18299/2020/0000916/
04-12-2020 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 
05-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 
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. 4426/01-07-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18302/2020/0001333/
09-12-2020 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 24-08-2020 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΟ (επώ-
νυμο) ΚΙΥΠΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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. 
5351/31-07-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.18308/2020/0001001/
09-12-2020 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 09-09-2020 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΒΑΝΑ 
(επώνυμο) ΣΚΡΕΛΙ (πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-01-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5597/
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19-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.18310/2020/0001005/
09-12-2020 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 
14-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΑΜΠΑΝ (επώνυμο) 
ΣΕΛΙΜΙ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 15-01-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 
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. 5681/19-08-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

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.18230/2020/0001204/
09-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 08-01-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΣΤΙ (όνομα) ΧΑΣΑΝ 
(πατρώνυμο) ΜΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-06-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 12538/16-12-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18243/2020/0001206/
09-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 28-01-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΜΕΣΚΟΥ (όνομα) 
ΓΚΕΟΡΓΚΕ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 17-02-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 457/22-01-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ    
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