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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)   
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.15165/2016/0000816/24-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα 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 
14-01-2016 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώ-
νυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθ. 14555/40/10-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.15805/2016/0004284/24-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 22-
02-2016 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΖΑΚΟΛΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-
09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 16556/64/26-1-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.15807/2016/0004292/23-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αττικής, 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 22-
02-2016 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΟ (επώνυμο) ΣΟΥΑΪΠΙ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-03-
1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 3321/53/5-4-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την Φ.15690/2016/0003665/23-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΙΡΑ (επώ-
νυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΣΕΡΒΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 12-05-1998 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) 
(κύριο όνομα) ΣΕΡΒΕΤ (SERVET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΙΟΥ (AGALLIU) 
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι   

 (2) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.969/2017/0000134/20-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 
18-01-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΖΗΣΗ (πατρώ-
νυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-

κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.3/11412/24-11-16 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ι

(3)
 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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

  Με την Φ.4107/2017/0000206/14-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου, 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 ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 16-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΕ-
ΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-07-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας και ο 
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) 
(κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) 
(κύριο όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.4950/2017/0000016/20-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
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συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 05-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΥΡΒΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΜΕΤΚΟ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-05-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 14-03-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας και ο έτερος γονέας είναι 
κάτοχος οριστικού τίτλου.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΚΟ (ΜΕΤΚΟ) 
(κύριο όνομα) ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΚΟ (ΜΕΤΚΟ) 
(κύριο όνομα) ΟΛΤΙΑΝΑ (OLTJANA) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
Ι

(5)    
 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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την Φ.4991/2017/0000201/14-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου, 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 ΙΑ του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 19-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 16-07-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας και ο 
έτερος γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΑ (BAJA) 
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟΦ (KRISTOF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΓΙΑ (BAJA) 
(κύριο όνομα) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(6)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.4985/2017/0000195/20-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, 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 
19-01-2017 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ (επώνυμο) ΓΚΙΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-08-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΡΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. 12257/14-12-16 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(7)    
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού. 

 Με την αριθμ. Φ.4522/2016/0004297/28-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), 
γίνεται δεκτό το από 13-07-2016 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΑΝΙΩΤΗ (όνομα) 
ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-04-2016, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(8)    
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού. 

 Με την αριθμ. Φ.4564/2016/0004510/28-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), 
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γίνεται δεκτό το από 05-08-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΣΙΩΤΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 12-07-1969, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 
του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Ι

(9)    
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ομογενούς 

αλλοδαπού. 

 Με την αριθμ. Φ.4547/2016/0005115/28-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται 
δεκτό το από 28-07-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΓΟΥ-
ΝΑΡΗΣ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
29-05-1957, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-

ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α' του ν.δ. 
3370/1955. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
Ι

   (10) 
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.2131/2016/0004880/16-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
27-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία: ΤΟΥΠΑΪ (TUPAJ) PEZAPT (REZART) ον. πατρός ΧΑΛΗ 
(HALI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε-
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α351995, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΠΛΑΤΑΝΙΑ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

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