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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   (1) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών   .

 1. Με την Φ.216047/2019/0006895/28-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 20/2018/13-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 07-08-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛΦΑΡΧΑΝΙ Όνομα ΜΑΧΑΜΝΤ Όν. πατρός 
ΤΑΧΑ, γεν. 24-12-1975 στο ΙΡΑΚ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216048/2019/0006897/29-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 20/2018/13-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 

γίνεται δεκτή η από 12-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΟΥΤΣΑ Όνομα ΕΛΕΝΑ Όν. πατρός ΝΤΙΜΙ-
ΤΑΡ, γεν. 10-09-1976 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216647/2019/0009126/29-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 24/2018/11-10-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 20-12-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΗ Όνομα ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ Όν. πατρός ΜΑΚΗ, 
γεν. 08-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.216686/2019/0009377/28-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 29/2018/13-12-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 17-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΝΤΙΚΙΑΝ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΣΕΡΓΚΕΪ, γεν. 08-06-1983 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (2) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.214459/2019/0007015/28-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 35/12-07-2018 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 
δεκτή η από 27-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΠΡΗΝ Όνομα ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΓΟΥΪΛΛΙΑΜ, γεν. 09-04-1963 στο ΗΝ. ΒΑΣ. 
Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

2. Με την Φ.215823/2019/0008065/28-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 53/25-10-2018 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 
δεκτή η από 07-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΙΦΟΝΗ Όνομα ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ Όν. πατρός 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 15-03-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (3) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.   

 Με την Φ.123862/2019/0009522/28-05-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το 17/16-10-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας γίνεται δεκτή η από 11-07-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΣΙ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΣΤΙΕΦΕΝ, γεν. 
22-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (4) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.210292/2019/0007241/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 11/04-05-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 08-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΤΡΑΪ Όνομα ΜΑΡΙΝΕΛΑ Όν. πατρός ΝΤΕΣ-
ΠΕΡΙΜ, γεν. 10-10-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214710/2019/0007237/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 2/13-09-2018 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 08-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΓΓΕΛΗ Όνομα ΝΤΙΟΡΙΝΤ Όν. πατρός ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗ, γεν. 20-05-1990 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.216638/2019/0009040/24-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 22/2018/27-09-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 08-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΔΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΝΑΤΑΣΣΑ Όν. πατρός 
ΤΖΕΖΜΙ, γεν. 05-09-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.57878/2019/0001832/24-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ.  3370/1955 (Α’  258), του άρθρου 69 παρ.  1 του 
ν. 2910/2001 (Α’ 91), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται δεκτή η από 02-07-1997 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΜΠΙ Όνομα ΑΛΙΖΕ Όν. πατρός ΣΕΛΜΑΝ, 
γεν. 01-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (5) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ. 197846/2019/0006230/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το αριθμ. 2140/13-11-2018 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 06-08-2015 αντιρ-
ρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 11/08-05-2015 
πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοπον-
νήσου - Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου γίνεται δεκτή η από 
22-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΤΑΣΙ Όνομα ΕΡΜΙΡΑ Όν. πατρός ΚΕ-
ΜΑΛ, γεν. 14-01-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.216035/2019/0008260/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 5/02-10-2018 πρακτι-
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κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 24-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΓΚ Όνομα ΝΤΙΛΜΠΑΓΚ Όν. πατρός ΤΑΡ-
ΣΕΜ, γεν. 30-05-1972 στην ΙΝΔΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (6) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.   

 Με την Φ.206106/2019/0008841/28-05-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το 83/29-11-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται δεκτή η 
από 24-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΗΛΙΕΒΑ ΚΑΠΑΡΟΣ Όνομα ΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πα-
τρός ΝΤΑΝΤΣΟ, γεν. 13-01-1957 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (7) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.   

 Με την Φ.133359/2019/0003438/23-05-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως ισχύουν και μετά το 1/17-07-2018 πρακτικό της Β’ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτικής 
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 26-03-2014 αίτη-
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΕΝΤΡΟ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός ΖΙΓΚΟΥΡ, 
γεν. 01-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (8) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.   

 Με την Φ.161925/2019/0008303/24-05-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 
(Α’ 258), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), 

του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) και του άρθρου 
22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 
17-12-1999 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΣΕ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΚΕΜΑΛ, γεν. 
29-09-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (9) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.215837/2019/0009102/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 22/11-07-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 21-03-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΒΛΑΣΙΟΥΚ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΒΕΛ, γεν. 02-06-1981 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213041/2019/0007170/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 21/24-05-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 
δεκτή η από 29-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΜΑΚΙ Όνομα ΑΡΜΠΕΡ Όν. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΟ, γεν. 06-08-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.213803/2019/0007179/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 12/26-04-2018 πρα-
κτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 28-01-2016 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΣΙΛΒΑΝΑ Όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 26-12-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.215836/2019/0009100/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 4/27-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-05-2014 
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αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΥΣΑ Όνομα ΤΖΟΒΑΛΙΝ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, 
γεν. 12-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (10) 
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.   

 1. Με την Φ.215903/2019/0008457/23-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 5/02-10-2018 πρακτι-
κό της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 13-08-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΒΑΚΟΦΣΚΙ Όνομα ΠΙΟΤΡ ΑΝΔΡΖΕΥ Όν. 
πατρός ΒΑΛΝΤΕΜΑΡ, γεν. 28-04-1964 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.198512/2019/0010002/24-05-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α’ 217), όπως ισχύουν και μετά το 3/01-02-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται 
δεκτή η από 22-06-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΚΣΤΑΚΑΪ Όνομα ΠΡΕΚ Όν. πατρός ΝΤΕΝΤ, 
γεν. 13-07-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 (11) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.   

 Με την Φ.43938/2017/0014999/10-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού 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 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 17-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΕΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 9510/11/20-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ   

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