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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την αριθ. Φ.203794/2017/0006651/31-03-2017
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 16/19-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από
05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΤΟΥΛΗ Όνομα ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός
ΜΕΡΟ, γεν. 27-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την αριθ. Φ.144624/2017/0006649/31-03-2017
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 14/19-03-2014 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 17-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Αρ. Φύλλου 1270

Επώνυμο ΜΗΤΡΕ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΙΤ,
γεν. 10-03-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την αριθ. Φ.204364/2017/0007598/31-03-2017
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 20/16-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
11-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΤΣΟΥΚΑ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚ, γεν. 30-12-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την αριθ. Φ.204282/2017/0007597/31-03-2017
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 17/08-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
13-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΙΝΑ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΑ Όν. πατρός ΡΕΣΙΤ,
γεν. 15-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την αριθ. Φ.204834/2017/0007594/31-03-2017
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 64/22-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο TAPE Όνομα ΕΥΓΕΝΙΑ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ,
γεν. 27-05-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την αριθ. Φ.206033/2017/0002307/24-03-2017
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 38/20-07-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
30-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΚΑΝΙ Όνομα ΑΛΕΞ Όν. πατρός ΚΑΛΕΜ,
γεν. 25-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την αριθ. Φ.206084/2017/0002500/29-03-2017
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 82/25-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΧΟΥ Όνομα ΕΛΝΤΙΣΟΝ Όν. πατρός ΛΟΥΦΤΑΡ, γεν. 01-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την αριθ. Φ.181597/2017/0005622/24-03-2017
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 15-04-2003 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΡΑ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΧΑΡΙΛΑΚ, γεν. 25-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την αριθ. Φ.134436/2017/0006640/24-03-2017
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 και μετά το αριθ. 4/02-02-2016
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 08-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΛΑΖΑΡΟΒΑ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 06-09-1956 στο ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την αριθ. Φ.136345/2017/0006628/24-03-2017
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 και μετά το αριθ. 12/30-03-2016
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πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 26-01-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΦΑΡΑΧ Όνομα ΜΟΥΝΖΕΡ Όν. πατρός ΙΣΣΑ,
γεν. 10-02-1966 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την αριθ. Φ.136006/2017/0006646/24-03-2017
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 και μετά το αριθ. 12/30-03-2016
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 03-03-2010 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΡΓΚΙΣ Όνομα ΤΖΩΖΕΦ Όν. πατρός ΝΑΖΙΡΑ,
γεν. 13-04-1961 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την αριθ. Φ.136302/2017/0006656/24-03-2017
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 και μετά το αριθ. 12/30-03-2016
πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 06-05-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΪΣ Όνομα ΤΑΛΑΤ Όν. πατρός ΜΠΑΝΤΡΙ,
γεν. 03-12-1966 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.101599/2016/0005403/29-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 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΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2016 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πατρώνυμο)
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-11-2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-07-2003 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (BRAHIMAJ)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRΙTAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (BRAHIMAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΙΡΑ (EDMIRA).
2. Με την αριθ. Φ. 101639/2016/0005596/29-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 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΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΖΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΑ (ΖΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΑ (ΖΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
3. Με την αριθ. Φ. 101593/2016/0005393/29-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 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΄),
γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΔΩΡΕΛΑ
(επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
4. Με την αριθ. Φ. 101633/2016/0005585/29-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 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΄),
γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΣΚΡΑΠΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-05-2002, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-08-2001 και ο πατέρας του
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΡΑΠΑΛΙΟΥ (SKRAPALLIU)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΡΑΠΑΛΙΟΥ (SKRAPALLIU)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
5. Με την αριθ. Φ. 101641/2016/0005597/29-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 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΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΙΛΙΝΤΑ
(επώνυμο) ΖΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΚΑ (ΖΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΚΑ (ΖΑΚΑ)
(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την αριθ. Φ.102253/2016/0008948/28-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 16-02-2016 αίτημα της (επώνυμο)
ΒΕΡΚΕΡ (όνομα) ΚΑΡΜΙΤ (πατρώνυμο) ΓΙΟΣΕΦ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 29-04-1975, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10772

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθ. Φ.103078/2016/0012593/28-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 22-03-2016 αίτημα της (επώνυμο)
ΑΣΚΕΝΑΖΙ (όνομα) ΛΙΒΝΑΤ (πατρώνυμο) ΧΑΪΜ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 22-01-1968, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955.
2. Με την αριθ. Φ.103082/2016/0012597/28-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 22-03-2016 αίτημα της (επώνυμο)
ΣΤΑΡΚΜΑΝ (όνομα) ΜΟΡ (πατρώνυμο) ΧΑΪΜ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 19-06-1972, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικη.
Με την αριθ. Φ.252/2017/0000864/03-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 29-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΑ (όνομα) ΜΑΝΙΑΝΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ (πατρώνυμο) ΖΟΥΖΟΥ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 11500/52/6-10-2015
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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