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Αρ. Φύλλου 2099

τίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 281075,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.109257/2019/0005836/23-05-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 , γίνεται δεκτή η από 09-08-2006
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 13-01-1975 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.181089/2019/0008176/23-05-2019
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α’)
γίνεται δεκτή η από 25-02-2000 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΚΑ Όνομα ΣΤΑΥΡΟ Όν. πατρός ΗΛΙΑ,
γεν. 17-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(1)

Ι

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.181087/2019/0006235/23-05-2019
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1
του ν.δ. 3370/1955 (258 Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217
Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α’)
γίνεται δεκτή η από 25-02-2000 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΚΑ Όνομα ΑΡΕΤΗ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ,
γεν. 24-11-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελ-

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.214023/2019/0002868/11-04-201 9 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 (217
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 11/28-06-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ.
Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 06-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΤΟΝΕΒΑ Όνομα ΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΓΚΕΩΡΓΚΙ, γεν. 17-06-1965 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.145592/2019/0008587/28-05-201 9 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 (217
Α’), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2143/18-12-2018
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, το
οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
7 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 όπως ισχύει και επικύρωσε το 44/21-10-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 05-05-2011
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΡΟΝΙΝΑ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΑΝΑΤΟΛΙΪ, γεν. 22-10-1968 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.215266/2019/0009703/28-05-201 9 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
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 8/2018/19-04-2018
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 19-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΡΟΣΙΑΝ Όνομα ΣΑΜΒΕΛ Όν. πατρός
ΒΡΟΥΪΡ, γεν. 18-01-1959 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.214735/2019/0003219/19-04-201 9 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 (217
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 04-10-2018 πρακτικό της
Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται δεκτή
η από 18-08-2011 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ Όνομα ΙΤΖΑΖ Όν. πατρός
ΑΖΙΜ, γεν. 28-04-1977 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Τεύχος B’ 2099/05.06.2019

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.211560/2019/0002422/19-04-201 9 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
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 2/18-01-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ γίνεται
δεκτή η από 04-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΜΙ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΑΡΕΦΙ,
γεν. 20-05-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.212893/2019/0003192/19-04-201 9 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 (217
Α’), όπως ισχύουν και μετά το 8/27-04-2018 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας
γίνεται δεκτή η από 23-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΙΠΕ Όνομα ΑΝΙΕΖΑ Όν. πατρός ΧΥΚΜΕΤ,
γεν. 30-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1450/2019/0000700/17-05-2019 απόφαση
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 03-04-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΙ (όνομα) ΛΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/495/
25-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2. Με την Φ.1960/2019/0000678/17-05-2019 απόφαση
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 01-10-2018 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΟΓΙΑΪ
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(όνομα) ΕΛΤΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.Φ.20.4/5957/05-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3. Με την Φ.2036/2019/0000017/17-05-2019 απόφαση
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 26-07-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΛΑΡΙ (όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 5670/10/1904-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την Φ.1961/2019/0000682/17-05-2019 απόφαση
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 01-10-2018 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟ
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/5958/05-07-2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5. Με την Φ.1970/2019/0000696/17-05-2019 απόφαση
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 16-10-2018 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΡΟΣ
(όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΦΑΝΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
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δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. Φ.20.4/7826/26-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.30403/2019/0001578/24-04-2019 απόφαση
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 21-02-2019 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΡΟΔΡΙΓΚΕΖ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στον ΠΑΝΑΜΑΣ την 21-03-2017,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.42434/2017/0004996/10-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή
η από 15-03-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙΣΑ (επώνυμο) ΛΟΥΜΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 03-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 1850/53/10-02-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23824

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την Φ.40915/2019/0004653/14-05-2019 απόφαση 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 27-02-2019 αίτημα
της (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (πατρώνυμο)
ΡΕΣΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-1991, 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 Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής

Τεύχος B’ 2099/05.06.2019

γείου 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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α’) γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΙ
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 16190/29/
25-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.41362/2019/0005785/13-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακου Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή
η από 19-12-2016 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΟΥΦΙ
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθ. 16550/43/03-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.41047/2019/0006024/14-05-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.38536/2019/0005306/10-05-2019 απόφαση
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 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 25-05-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΦΕΙΡΑΤΗ
(όνομα) ΒΙΡΓΙΝΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1990, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008
σύμφωνα με την αριθ. 4750/72/21-04-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικού Τομέα και Δυτ. Αττικής
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
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