
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-
λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-
ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

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

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

4 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.

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

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

8 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς, ΜΑΝΕ ΕΤΛΕΒΑ (MANE 
ETLEVA).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  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 υπ’ αρ. Φ.2618/2019/0001117/ΑΚ/12-2-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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), γίνεται απο-
δεκτή η από 17-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (επώνυμο) 
ΡΟΥΣΤΑ (πατρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-1-2008 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 
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 
30-1-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΙΩΣΗΦ (JOSIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(2)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2506/2019/0000390/ΑΚ/15-1-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 2-5-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 31-5-2003 και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 
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 13-6-2018 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 1895/10-4-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(3)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

    Με την υπ’ αρ. Φ.2620/2019/0001128/ΑΚ/13-2-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 5-5-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 11-6-2019 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ.  5773/10-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(4)
     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 υπ’ αρ. Φ.2636/2019/0001213/ΑΚ/17-2-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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), γίνεται απο-
δεκτή η από 7-11-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (επώνυμο) 
ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 9-2-2012 και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΗΣ, 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 
14-4-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΓΚΑΛΙΝΑ (MANGALINA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(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 υπ’ αρ. Φ.2613/2019/0001099/ΑΚ/12-2-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-10-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΙΛΜΠΙΛ 
(επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-2009 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (RAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (RAMAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΡΑΝΑ (BORANA).

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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(6)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την υπ’ αρ. Φ.2619/2019/0001119/ΑΚ/11-2-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
17-10-2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-5-2004 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 11-6-2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5776/10-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.4898/2020/0000660/19-5-2020 από-
φαση 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 συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
17-2-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-2-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-3-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΥΛ (BARDHYL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.4919/2020/0000478/19-5-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 4-3-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΡΙΚΑ (επώνυμο) 

ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-5-2011 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓ-
ΓΑΙΟΥ, 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 
20-12-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.4920/2020/0000489/19-5-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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), γίνεται απο-
δεκτή η από 5-3-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΤΣΙΚΟ 
(πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-7-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 5-12-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΚΟ (CIKO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΝΤΙΟΝ (ELIDJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΤΟ (QATO) (κύριο όνομα) 

ΠΑΟΥΛΑ (PAULA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

I

(8)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά 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.

Με την υπ’ αρ. Φ.4905/2020/0000544/19-5-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
27-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΚΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-1-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
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23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. Φ.21.1/11312/26-9-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

I

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.4782/2020/0000658/19-5-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
11-10-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνομα) ΒΙ-
ΟΣΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 10-9-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ146.21.1/12146_9032/
4-10-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.4788/2020/0000636/19-5-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 18-10-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΡΙΑ (όνομα) ΣΤΕΛΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 4-7-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ.  Φ.21.1/11311/26-9-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.4850/2020/0000028/19-5-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
27-12-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 

της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (όνομα) 
ΦΛΑΒΙΑΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓ-
ΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. Φ.21.1/11891/4-10-2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.4791/2020/0000637/19-5-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 
18-10-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΡΑΚΟΥ 
(όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-7-2001 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.21.1/11379/25-9-2019 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ 

I

(10)
     Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς ΜΑΝΕ ΕΤΛΕΒΑ (MANE 

ETLEVA).

  Με την υπ’ αρ. Φ.2920/2015/0001040/19-5-2020 
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Ιθαγένειας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπ’ αρ. Φ.2920/2013/ 
0000868/27-9-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η 
οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β΄ 2847), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49) της ομογενούς MANE (ΜΑΝΕ) ETLEVA (ΕΤΛΕΒΑ) 
του VANGEL (ΒΑΝΓΚΕΛ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 1-1-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ    

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