
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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 γέννηση 
του τέκνου.

2 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 γέννηση 
του τέκνου.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

5 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει συ-
μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

6 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.

7 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 γέννηση 
του τέκνου.

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

9 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

10 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.

 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 Φ.41028/2016/0026390/04-06-2019 απόφα-
ση 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 23-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΕ 
(επώνυμο) ΦΕΡΡΟΥΝΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
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νειας, 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 04-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΟΥΝΑΪ (FERRUNAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΑΝΤΙΛ (FADIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΟΥΝΑΪ (FERRUNAJ) (κύριο 

όνομα) ΡΑΜΠΙΕ (RABIE).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
    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 Φ.37388/2019/0007003/04-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΛΛΑ 
(επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-01-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΡΑ (CERA) (κύριο όνομα) ΖΑΝΑ 

(ΖΑΝΑ).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της .

 Με την Φ.16771/2019/0005308/24-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 28-03-2019 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΗ 
(όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ 
- ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. 3530/10/
06-03-2019 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

Ι

(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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

  Με την Φ.39978/2019/0006033/28-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 07-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυ-
μο) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 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 
χώρα από 10-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤΗΣ (LEONARDIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) (κύριο όνομα) ΡΟ-

ΖΑΝΑ (ROZANA).

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της .

 Με την Φ.42072/2019/0006939/04-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 22-02-2017 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΟΤΡΑΚΙ 
(όνομα) ΧΡΥΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥ-
ΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 14590/2/29-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    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.40450/2019/0005196/04-06-2019 απόφα-
ση 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 12-10-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΛΑ 
(όνομα) ΑΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. 12730/38/06-09-2016 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

Ι

(7)
    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 .

 Με την Φ.39168/2019/0006622/04-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 29-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΑ (επώ-
νυμο) ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 05-05-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).

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 ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.43362/2017/0010995/28-05-2019 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 29-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΪΛΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΛΙ-
ΠΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 6750/7/02-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

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

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. 

 Με την Φ.41819/2018/0025584/28-05-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-01-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΡΑΧΟ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-02-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 

ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα 
με την αριθ. 17990/45/29-11-2016 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

Ι

(10)
    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.42550/2019/0006820/04-06-2019 απόφα-
ση 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 22-03-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΡΑΠΑΪ (όνομα) ΡΕΝΤΙΟΛ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 
αριθ. 1850/17/09-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης 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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