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

2 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
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5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
θρα 1Α και 1B του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρ-
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ. 23764/
2019/0002362/20-07-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3719.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

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

τηση 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.46879/2020/0008261/
08-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γί-
νεται δεκτή η από 25-04-2018 δήλωση-αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΖΕΡΙ (όνο-
μα) ΑΡΣΕΝΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 4110/4/16-03-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.1126/2020/0008982/10-09-2020
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α΄50), τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 
του ν. 3284/2004 (Α΄217) και τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 3731/2008 (Α΄263) και αφού έλαβε υπόψη τη 
θετική γνωμοδότηση της της Β΄ Ειδικής Επιτροπής όπως 
διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 7/2012 πρακτικό, γίνεται δε-
κτή η από 10-09-2008 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΒΑΝΤΣΑ (επώνυμο) ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ (πατρώνυ-
μο) ΖΑΟΥΡ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 10-10-1988 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.23400/2020/0008614/
10-09-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 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 
18-12-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ (όνομα) 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ (πατρώνυμο) ΑΤΑΝΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 13-08-1972, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την περ. γ΄του 
άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 σε συνδυασμό με την παρ. 
3 του άρθρου 9 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.21363/2020/0001253/
07-09-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 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 
15-06-2018 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΗΡΑΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
03-06-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.23511/2020/0008504/10-09-2020
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 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 01-11-2019 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΕΑ (όνομα) ΕΛΛΑΣ-ΑΝΤΡΕΕΑ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΡΗΣ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
22-05-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
από την 30/10/2019, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.23542/2020/0008990/11-09-2020
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 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 η από 29-01-2020 
αίτηση-δήλωση του (επώνυμο) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (όνομα) 
ΡΑΜΥ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΗΠΑ την 22-06-1981,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ.3611/2020/0001144/
11-09-2020 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνε-
ται δεκτή η από 10-09-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΤΟΤΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΚΛΕΒΙΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙ-
ΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
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ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-04-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΒΙΣ (KLEVIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΕΡΕΤΑ (BENERETA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3610/2020/0001142/

11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 10-09-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΑΝΤΑ (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΚΛΕΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 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. 5959/08-09-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3609/2020/0001117/11-09-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή η από 
08-09-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙΣ (επώνυμο) ΚΙΟΣΕ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΦΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμφωνα 
με την υπ΄ αρ. 5491/03-08-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας.

1.   Με την υπό στοιχεία Φ. 1284/2020/0000377/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 18-06-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΓΚΕΝΑ (επώνυμο) 
ΣΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΙΡΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 04-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, 
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 30-06-2019 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/1610/26-02-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1286/2020/0000425/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δεκτή 
η από 02-07-2020 δήλωση-αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΤΖΙ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΛΛΙΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/9330/03-10-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 1288/2020/0000447/
11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται δε-
κτή η από 14-07-2020 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΖΜΙΕ (επώνυμο) ΚΙΡΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-02-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.43/4438/30-06-2020 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας .

1.  Με την υπό στοιχεία Φ. 1283/2020/0000352/
11-09-2020 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 Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνε-
ται δεκτή η από 02-06-2020 δήλωση-αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΕΤΜΠΑΝ (επώνυμο) 
ΜΠΕΚΙ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 03-06-2013, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙ (BEQI) (κύριο όνομα) ΓΕΤ-

ΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΚΙ (BEQI) (κύριο όνομα) ΜΠΑ-

ΓΙΑΜΕ (BAJAME).
2. Με την υπό στοιχεία Φ. 1276/2020/0000577/

11-09-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217) γίνεται 
δεκτή η από 11-02-2020 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΝΑΪ 

(όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/11532/26-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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      Στην υπό στοιχεία Φ. 23764/2019/0002362/20-07-2020

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Β΄3719 και αφορά στην απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας της ενήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑΪ (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, 
διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης

από το εσφαλμένο: «16-02-2000»,
στο ορθό: «16-06-2000».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   

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