
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-
μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).

5 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 διέ-
μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-
νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.23944/2020/0001443/19-11-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (Β’5382).

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ. 23947/2020/0001481/19-11-2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (Β’5382).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμή-

μα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8772/2020/0002551/11-12-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
27-07-2020 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΙΤΚΟΒΑ (όνομα) ΕΛΕΟΝΟΡΑ (πατρώνυμο) 
ΚΑΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 28-03-1988 
και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 20-03-2018
από Διοίκηση Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

(2)
 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.8801/2020/0003032/
11-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 07-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο)
ΡΡΟΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 17-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8213/03-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8802/2020/0003071/
11-12-2020 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 
09-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΝ (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-03-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑ-
ΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/7730/ 
17-08-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κρήτης.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Ι 

      (3) 
 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.2902/2020/0001589/
11-12-2020 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 απο-
δεκτή η από 17-06-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) 
ΣΑΛΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 05-05-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 
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 
31-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) ΜΟΥ-

ΡΑΤ (MURAT).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) 
ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ΑNTONETA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2903/2020/0001590/
11-12-2020 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 18-06-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2013 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 08-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΑΜΟΥΡ (FLAMUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2909/2020/0001447/

11-12-2020 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 24-06-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΡΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2013 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 24-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ (KORRA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2953/2020/0001294/

11-12-2020 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 22-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ (επώ-
νυμο) ΒΑΡΦΙΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2009 και κατοικεί στον Δήμο 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 
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χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΡΦΙΣ (VARFIS) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ΑNDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΡΦΙΣ (VARFIS) (κύριο όνομα) 

ΑΡΛΙΝΤΑ (ΑRLINDA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.2954/2020/0001314/

11-12-2020 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 απο-
δεκτή η από 23-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ (επώνυ-
μο) ΤΣΑΠΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-03-2005 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ (CAPJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ΑRBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΙΑ (CAPJA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΙΡΑ (EDMIRA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  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.2941/2020/0001151/
11-12-2020 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 
19-08-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΛΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-04-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/15253/25-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2949/2020/0001233/
11-12-2020 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 09-09-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.4/7724/17-08-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2959/2020/0001360/
11-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
30-09-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΣΜΙΡ (επώνυμο) ΠΕΡΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.4/8352/07-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Ι 

    (5) 
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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την υπό στοιχεία Φ.8799/2020/0003146/
11-12-2020 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 απο-
δεκτή η από 07-09-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) 
ΜΠΑΝΚΙΟΥ (πατρώνυμο) ΙΟΝ-ΟΒΙΝΤΙΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΙΣΤΟΥ, 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 
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χώρα από 13-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει Δελτίο 
μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη 
Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΚΙΟΥ (ΒANCIU) (κύριο όνο-

μα) ΙΟΝ-ΟΒΙΝΤΙΟΥ (ION-OVIDIU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΚΙΟΥ (ΒANCIU) (κύριο 

όνομα) ΑΛΙΣΑ-ΛΑΟΥΡΑ (ΑLISA LAURA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  Ι 

      (6) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.1670/2020/0000107/ΑΚ/ 
07-12-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), γίνεται δεκτό 
το από 24-10-2019 αίτημα των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΑΜΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ την 08-08-2007, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην υπό στοιχεία Φ.23944/2020/0001443/19-11-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (Β’5382), διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Με την υπό στοιχεία Φ. 23944/2020/ 
0001443/19-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.……., γίνεται 
αποδεκτή η από 05- 10-2020 δήλωση -αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ…., και ο πατέρας της κα-
τέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑΪ (MUKAJ)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ:(επώνυμο) ΕΒΑ(EVA)
(κύριο όνομα) ΤΖΑΦΕΡΛΑΡΙ (XHAFERRLLARI)»,

στο ορθό: «Με την υπό στοιχεία Φ. 23944/2020/ 
0001443/19-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.……., γίνεται 
αποδεκτή η από 05-10-2020 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ…., και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑΪ (MUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR). 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΛΑΡΙ (XHAFERRLLARI) 

(κύριο όνομα) ΕΒΑ (EVA)» .

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

   Ι 

(8)

   Στην υπό στοιχεία Φ. 23947/2020/0001481/19-11-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (Β’5382), διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Με την υπό στοιχεία Φ. 23947/2020/ 
0001481/19-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται αποδε-
κτή η από 12-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΚΑΤ-
ΣΑ (πατρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ…., και ο πατέρας του κατέχει 
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (KACA) (κύριο όνομα) ΑΣ-

ΛΛΑΝ(ΑSLLAN). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΓΚΕΛΟΒΑ (ΑNGELOVA) (κύριο 

όνομα) ΒΑΣΚΑ -ΝΤΙΜΟΒΑ (ΒASKA - DIMOVA).»,
στο ορθό: «Με την υπό στοιχεία Φ. 23947/2020/ 

0001481/19-11-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται αποδε-
κτή η από 12-10-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΚΑΤ-
ΣΑ (πατρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ…., και ο πατέρας του κατέχει 
ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ή ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (KACA) (κύριο όνομα) ΑΣ-

ΛΛΑΝ (ΑSLLAN). 
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΝΓΚΕΛΟΒΑ (ΑNGELOVA) (κύριο 

όνομα) ΒΑΣΚΑ (ΒASKA).

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