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9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει μετά 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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   (1)
Τροποποίηση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΣΑΝΟ ΒΑΛΜΠΟΝΑ 

(SHANO VALBONA).

    Με την Φ. 12921/2019/0001110/28-03-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιείται η Φ. 12921/
2018/0002988/27-06-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 3906/Β΄/10-09-2018), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) της ομογενούς SHANO (ΣΑΝΟ) 
VALBONA (ΒΑΛΜΠΟΝΑ) του PETRAQ (ΠΕΤΡΑΚΗ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-1967 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως προς το επώνυμό της από 
«Σάνο» σε «Σιάνο».

  Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 16842/2019/0000416/18-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 13-07-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΑΜΠΡΑΣΙ (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 12425/76/11-11-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την Φ. 18464/2019/0002644/20-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-07-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΣΤΙΜΑ 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΗΦΙ-
ΣΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 4140/77/15-04-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την Φ. 18369/2019/0001686/27-02-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΕΓΙΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 14555/59/10-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ. 3039/2019/0001690/27-02-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-10-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΣΜΑΝΑΪ (όνομα) 
ΜΙΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 30-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
17470/16/01-11-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

5. Με την Φ. 16951/2018/0004118/20-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΒΑΛΙΤΣ 
(όνομα) ΙΒΑΝ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 14-05-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 9140/12/24-06-
2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.     Με την Φ. 17572/2016/0012201/02-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΡΜΑΝΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 05-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΜΑΝΟ (SERMANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με την Φ.17571/2016/0012199/02-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-05-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕΡΜΑΝΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-08-2006, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
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τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-09-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΜΑΝΟ (SERMANO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).

 Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

     (4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ. 26486/2018/0018789/18-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται δεκτό το από 03-10-2017 αίτημα του γονέα της ανήλικης 
(επώνυμο) ΤΕΡΠΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΑΪΛΑ (πατρώνυμο) ΖΕΝΙ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-08-2014, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

      (5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την Φ. 18845/2019/0000270/02-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 26-07-2016 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΟΟΥ 
(όνομα) ΞΙΑΝΓΚΓΟΥΕΝ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΚΙΝΑ την 15-11-2010, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004.

2. Με την Φ. 27240/2019/0000329/02-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 15-01-2019 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΝΑΝ 
(όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ ΜΠΕΛ (πατρώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2018, για την από-

κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 27441/2019/0001895/02-04-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 12-02-2019 αίτημα 
του (επώνυμο) ΡΟΪΔΙΝΑΣ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώ-
νυμο), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-1999, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1438/1984.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
      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.

Με την Φ. 41279/2019/0003525/28-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-12-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΙΖΑ (όνομα) 
ΕΛΟΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-08-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛ-
ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 16630/24/08-11-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

  ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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     (8)
 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 Φ. 18604/2019/0003518/28-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-06-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΡΑΠΙ (όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1993, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθμ. 640/17/05-02-2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

    (9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενή-

λικος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της 

ηλικίας του.

Με την Φ. 14475/2019/0001495/28-02-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού 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 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 19-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (όνομα) ΣΑΜΠΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-02-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 640/11/16-01-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   
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