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PERIKLI).

2 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
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6 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.  3097/2018/ 
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ελληνικής ιθαγένειας του υπηκόου ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ (United States), ΖΗΣΙΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ.
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8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας, ΚΟΡΟΛΙ ΓΙΑΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ.

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

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

11 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν 
ανήλικος.

12 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

13 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-
πή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 
φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη, 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΔΑΛΕΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

(DHALES PERIKLI).

  Με την υπό στοιχεία Φ.198171/2019/0017840/ 
19.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανα-
καλείται η υπό στοιχεία Φ.198171/2016/0030814/ 
21.06.2018 απόφαση περίληψη της οποίας δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2850), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), του ομογενούς DHALES (ΔΑΛΕΣ) 
PERIKLI (ΠΕΡΙΚΛΗΣ) του SARANDI (ΣΑΡΑΝΤΗΣ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1947, λόγω του 
ότι δεν προσήλθε για να δώσει τον όρκο του Έλληνα 
πολίτη εντός της ετήσιας αποκλειστικής προθεσμίας από 
τη δημοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αν και κλήθηκε νομίμως.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

Με την υπό στοιχεία  Φ.4414/2020/0001163/10.11.2020 
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. 6/
12-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 30-8-2018 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΚΟΠΕΛΛΙΝΙ Όνομα ΜΙΚΕΛΑ Όν. πατρός 
ΜΙΚΕΛΕ, γεν. 02-03-1986 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

Με την υπό στοιχεία  Φ.2945/2020/0001305/09.12.2020 
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. 1/
15-1-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. 
Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 21-5-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΕΒΟΔΑΣ Όνομα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Όν. πατρός 
ΡΑΓΚΟΣ, γεν. 16-6-1980 στην ΒΟΣΝΙΑ και ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία   Φ.2476/2020/0000628/20.10.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το υπ΄αρ. 08/
6-5-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κε-
ντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 16-12-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΛΙΤΣΙΟΥ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, γεν. 29-8-1976 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.2723/2020/0000811/ 
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) και μετά το 
17/29-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 23-9-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΟΥ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός 
ΣΚΕΝΤΕΡ, γεν. 21-9-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

    (5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπού .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1710/2020/0001331/17.11.2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα  7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 12/25-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η 
από 19-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΪΜΙ Όνομα ΒΙΛΣΟΝ Όν. πατρός ΝΕΒΡΟΥΣ, 
γεν. 10-04-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

(6)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ. 3097/2018/ 

0001315/11.7.2018 απόφασης περί κτήσης της 

ελληνικής ιθαγένειας του υπηκόου ΗΝ. ΠΟΛΙ-

ΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ (United States), ΖΗΣΙΟΣ 

(ZISSIOS) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (STERGIO JOHN) 

ΙΩΑΝΝΗΣ.

  Με την υπό στοιχεία Φ. 3097/2019/0000932/10.12.2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.3097/2018/0001315/ 
11.7.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, ως προς:

την νομική βάση κτήσης, από τις εσφαλμένες διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), στις ορθές διατάξεις του εδαφίου α’ 
του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α΄ 258), σύμφωνα με 
τις οποίες «Έλλην είναι ο εξ Έλληνος πατρός γεννηθείς».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.3097/2018/ 
0001315/11-7-2018 απόφαση κτήσης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, ως έχει.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.4874/2019/0003544/16.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ-
θρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 
3-7-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (STEFANIDHI) ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
(PANDELI) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ (ΑGRON), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
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στοιχεία A277005, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-06-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

  Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(8)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας, ΚΟΡΟΛΙ ΠΑΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.6392/2020/0003764/08.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.6392/ 
2017/0001965/24-7-2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Β΄ 2698), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), της αλλοδαπής COROLI 
(ΚΟΡΟΛΙ) ΙΑΝΑ (ΓΙΑΝΑ) του ALEXANDR (ΑΛΕΞΑΝΤΡ) που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 15-11-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο 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 γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8378/2020/0003688/ 16.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 27-06-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 12-01-2012 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 
01-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (ΜΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΑΝΤΟ (ΑRMANDO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (ΜΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΙΚΕΝΑ (ΒRIKENA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(10)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2699/2020/0001247/ 16.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου 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 5.8.2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΠΟΥΖΙΚΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΕΪ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-7-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2020, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.20.4/6060/29-6-2020, βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(11)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.

Με την υπό στοιχεία Φ.1631/2020/0001934/16.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), σε συνδυασμό 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 13.10.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ 
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
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18-4-1992 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2008, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9730/4-10-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση 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.1712/2020/0002027/16.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
20.12.2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΚΛΕΑΡΤ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
8-3-1991 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/12554/08-12-2016 βεβαίωση 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη, 

αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την υπό στοιχεία Φ.821/2020/0001465/16.12.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
20-1-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) 
ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6-5-1986 και 
κατοικεί στον Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2004, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9303/13-1-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:  webmaster.et@et.gr *02059813112200004*


		2021-01-14T23:01:04+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




