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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1) 
  Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την Φ.207253/2017/0019972/10-07-2017 απόφαση 
του  Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 41/10-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΛΛΑΚΟΥ Όνομα ΕΝΤΛΙΡΑ Όν. πατρός 
ΣΚΕΛΚΙΜ, γεν. 11-03-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

 (2) 
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού .

  Με την Φ.207740/2017/0018741/10-07-2017 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 1/13-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΑΛΙ Όνομα ΣΑΝΤΑΚΑΤ Όν. πατρός ΑΧΜΕΝΤ, 
γεν. 24-03-1986 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

 (3) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του. 

 Με την αριθ. Φ.35635/2017/0007815/04-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-12-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΑΣΗ 
(όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1987, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 12853/49/
18-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΓΙΑΝΝΗ ΘΑΝΑΣΗ σε ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑ-
ΝΑΣΗΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

(4)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.43304/2017/0010628/20-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-
05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 6013/1/11-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(5)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του .

 Με την αριθ. Φ.35807/2017/0007803/29-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΝΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΕΟΣ (πατρώνυμο) ΒΕΝΕΤΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 14280/59/08-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

   (6) 
 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.35677/2017/0013079/22-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
08-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΕ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, 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, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-01-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΕ (BIBE) 
(κύριο όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΕ (BIBE) 
(κύριο όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (FATIME) .

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(7)  
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του. 

Με την αριθ. Φ.35828/2017/0007999/29-06-2017 
απόφαση Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-12-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΡΚΟ 
(όνομα) ΜΙΧΑΛ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 14032/55/03-12-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΜΙΧΑΛ ΜΠΙΡΚΟ σε ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΡΚΟΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

(8)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υπο-

βολής της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη 

χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της 

ηλικίας της .

 Με την αριθ. Φ.39855/2017/0010748/20-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (όνομα) 
ΜΙΜΟΖΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα 
με την αριθ. 2377/80/22-03-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

   (9)     
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του. 

 Με την αριθ. Φ. 18664/2017/0008010/20-06-2017 
απόφαση Συντονιστή 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. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-10-2015 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΙ 
(όνομα) ΑΡΝΤΙΤ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 4080/27/
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22-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

   (10) 
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη. 

  Με την αριθ. Φ.18448/2017/0008131/20-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 03-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 2640/8/23-02-2017 

βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(11)    
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.6656/2017/0002335/10-07-2017 απόφαση 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
29-09-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΖΙΟΥ (πατρώνυμο) -, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-12-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1763/23-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  

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