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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30023/2020/0014394/
02-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 10-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΠΡΟΣΤ (όνομα) 
ΡΟΜΠΕΡΤ (πατρώνυμο) ΡΟΛΦ ΠΕΤΕΡ, που γεννήθηκε 

στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 05-03-1976, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.30175/2021/0002149/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
24-09-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ ΘΕΜΙΣ 
ΚΥΡΙΛΛΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΓΑΛΛΙΑ την 21-12-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004 καθώς και η εγγραφή της στον 
Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29443/2020/0008081/
02-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
04-02-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΤΣΙΤΡΙΜΠΙΝΗ ΡΟΜΕΡΟ (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 
ΠΕΡΟΥ την 24-04-2019, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.27920/2020/0005560/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 07-05-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΒΕΝΝ (όνομα) 
ΓΚΑΡΙΣΣΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ , που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
13-06-1959, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Κηφισιάς.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.26551/2021/0001536/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
16-10-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο), που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-1981, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του 
άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Κρωπίας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.51502/2021/0000942/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
27-01-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) 
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καμα-
τερού.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.51565/2021/0000637/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
06-02-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-07-2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Αιγάλεω.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.52008/2020/0013829/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
15-05-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΟΝΟΜΗΣ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ (πατρώνυμο) 
ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-2016, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
Χαλκηδόνας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52216/2020/0015249/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
04-11-2020 αίτημα της (επώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ (όνο-
μα) ΑΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 25-02-1999, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 του άρ-
θρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή της 
στον Δήμο Ασπροπύργου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.52217/2020/0015171/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
04-11-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
(όνομα) ΣΑΒΒΑΣ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-10-1997, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Ασπροπύργου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3677/2020/0000254/30-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελ-
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ληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
11/30-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, γίνεται δεκτή η από 
29-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΟΝΤΟΡΟΒΑ Όνομα ΑΛΜΠΙΝΑ Όν. πατρός 
ΕΦΡΑΙΜ, γεν. 21-02-1984 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5072/2021/0000163/31-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
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 25-02- 2021 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 24-03-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑ (NIKOLLA) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΡΙΤΑ (DRITA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.5031/2020/0001619/31-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 26-11-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 

του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΛΑΚΟΥ (όνομα) ΜΕΧΜΕΤ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-2002 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 10632/30-10-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(9)
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.18087/2020/0001415/
24-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
10-06-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΥΡΚΟΣ (όνομα) ΑΣΤΕΡΗΣ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-06-1998 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 6201/18-06-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18337/2021/0000004/
24-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΥΚΑ (όνομα) ΡΟΝΑΛΝΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-07-2000, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 6808/02-10-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.18344/2021/0000097/
24-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2020 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΘΩΜΑΪ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 7583/16-10-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(10)
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.18357/2021/0000005/
24-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 07-01-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΛΙΚΟΜΕΤΙ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, 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. 5433/29-07-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18360/2021/0000032/
24-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 20-01-2021 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 8840/11-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02015501604210004*


		2021-04-16T16:33:43+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




