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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.203827/2017/0006342/29-03-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/23-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -

Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 22-04-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΡΑΝΤΖΙ Όνομα ΑΝΑΣΤΑΣ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΕΑ, γεν. 16-12-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204636/2017/0007101/29-03-2017 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 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 51/12-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-02-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΜΠΛΑΤΖΕ Όνομα ΕΚΑ Όν. πατρός ΔΑΒΙΔ, 
γεν. 19-07-1968 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι   

(2) 
Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.

  Με την Φ. 115836/2017/0006252/29-03-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 
Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις δια-
τάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 12/30-03-2016 
πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γί-
νεται δεκτή η από 28-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΟΥΣΕΦ Όνομα ΖΟΖΕΦ Όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΕΛ-ΜΑΛΕΚ, γεν. 14-06-1960 στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 (3)   
 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.96182/2016/0029869/29-03-2017 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 19-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΟΥΝ (επώνυμο) ΧΑΟΥΛΑ-
ΝΤΑΡ (πατρώνυμο) ΜΟΧΑΣΙΝ ΚΑΜΠΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-07-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΟΥΛΑΝΤΑΡ (HAWLADAR) (κύ-

ριο όνομα) ΜΟΧΑΣΙΝ ΚΑΜΠΙΡ (MOHASIN KABIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΜΑ (RIMA) (κύριο όνομα) ΣΟΥΛ-

ΤΑΝΑ ΡΑΖΙΑ (SULTANA RAZIA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι     

(4)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

  Με την Φ.96701/2015/0021891/29-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
19-10-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΙΝΑΡΝΤΑ (επώνυμο) ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 11120/77/17-09-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(5)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.108366/2017/0007011/23-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α), γίνεται δεκτό το από 23-01-2017 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΑΓΚΟΣ (όνομα) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι  

(6)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.103922/2017/0006065/27-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α), γίνεται δεκτό το από 26-05-2016 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ 
ΑΛΙΟΥ (όνομα) ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι  

(7)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.97730/2015/0016084/27-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α), γίνεται δεκτό το από 26-06-2015αίτημα του γο-
νέα της ανήλικης (επώνυμο) ΜΠΑΡΚΑΝ (όνομα) ΓΙΑΣ-
ΜΙΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΛ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ 
την 19-07-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(8)
      Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού. 

 Με την Φ.107144/2017/0006615/31-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) ΣΤΑΥΡΗΣ (STAVRI) ον. πα-
τρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A325145, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1957 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι  

(9)
   Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.106233/2017/0002174/17-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΕΚΟΥΡΑΝΙ (HEKURANI) 
ΚΑΛΛΙΡΩ (KALIRO) ον. πατρός ΝΤΟΥΚΑ (DUKA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A375456, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-04-1963 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ. 107445/2017/0000324/17-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΤΣΗ (MICI) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(ANXHELA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A483155, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι  

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.109511/2017/0008364/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 

Α), γίνεται δεκτό το από 27-03-2017αίτημα του γονέα 
του ανήλικου (επώνυμο) ΓΚΟΜΕΖ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (όνομα) 
ΛΟΥΙΣ ΙΓΝΑΣΙΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΙΣ ΓΚΟΝΖΑΛΟ, που 
γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 06-03-2012, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.109512/2017/0008366/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 
Α), γίνεται δεκτό το από 27-03-2017αίτημα του γονέα 
του ανήλικου (επώνυμο) ΓΚΟΜΕΖ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (όνομα) 
ΔΑΝΙΕΛ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟ (πατρώνυμο) ΛΟΥΙΣ ΓΚΟΝΖΑΛΟ, 
που γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 11-08-2014, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι  

(11)
    Ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την αριθμ. Φ. 50125/2017/0008233/24-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθ. Φ. 50125/
13840/22-07-2010 απόφαση περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. 
γ΄ του ν.δ. 3370/1955 της (επώνυμο) ΚΑΡΑΜ (όνομα) 
ΣΙΡΙΝ (πατρώνυμο) ΖΑΚ, που γεννήθηκε στον ΛΙΒΑΝΟ 
την 17/07/1982, λόγω μη συνδρομής των νόμιμων προ-
ϋποθέσεων.

2. Με την αριθμ. Φ. 50125/2017/0008466/27-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθ. Φ. 50125/
24692/22-07-2010 απόφαση περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. 
γ΄ του ν.δ. 3370/1955 του (επώνυμο) ΚΑΡΑΜ (όνομα) 
ΙΜΑΝΤ (πατρώνυμο) ΖΑΚ, που γεννήθηκε στον ΛΙΒΑ-
ΝΟ την 19/03/1981, λόγω μη συνδρομής των νόμιμων 
προϋποθέσεων.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
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Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την αριθ. Φ. 101443/2017/0008653/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 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 1Β του 
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Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΕ 
(όνομα) ΑΛΒΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 12320/66/ 04-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 
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