
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

8 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενούς 
Αλλοδαπού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ. 15274/2016/0018975/06-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-09-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑ-
ΡΑΜΟΥΤΣΟ (όνομα) ΕΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 

αριθ. 6100/50/17-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 18321/2016/0018933/06-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙΓΙΑ 
(όνομα) ΓΙΟΡΓΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-02-1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 11246/60/3-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΓΙΟΡΓΟ ΑΛΙΓΙΑ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΓΙΑΣ.

3. Με την αριθ. Φ. 15273/2016/0018954/06-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-09-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΡΑ-
ΜΟΥΤΣΟ (όνομα) ΓΚΕΣΑΛΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 5515/57/12-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ. 16959/2016/0018950/02-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις 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 03-11-2015 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑ 
(όνομα) ΣΑΪΜΟΝ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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. 11120/165/17-09-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 19861/2016/0018571/06-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙΛΙ 
(όνομα) ΛΑΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΦΟΥΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1987 και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθ. 10373/6/05.10.2010 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνι-
σμός του ονοματεπωνύμου της από ΛΑΕΡΤΑ ΜΠΑΛΙΛΙ 
σε ΛΑΕΡΤΑ ΜΠΑΛΙΛΗ.

2. Με την αριθ. Φ.16472/2016/0023132/06-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 10-09-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΝΤΕΜΙ (όνομα) 
ΓΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 30-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα  με την αριθ. 12930/40/8-9-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 17478/2016/0018175/01-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2015 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤ-
ΣΟ (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-11-1989, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 10885/31/21-7-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ. 16501/2016/0023724/06-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-09-2015 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΛΑΚ 
(όνομα) ΕΛΕΝ - ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟΦ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. 16100/40/24-10-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 17172/2015/0015559/06-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 19-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
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ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) 
ΚΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-10-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (KECI) (κύριο όνομα) ΗΛΙΑ 

(ILΙA).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (KECI) (κύριο όνομα) ΧΑ-

ΤΙΤΖΕ (ΗΑΤΙΧΗΕ).
2. Με την Φ. 17336/2016/0021907/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 03-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 26-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
3. Με την Φ. 17179/2015/0015569/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 19-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 01-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΚΟΥ-

ΪΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΝΤΑ (ELDA).
4. Με την Φ. 17170/2016/0020372/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 19-11-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝ (επώνυμο) 
ΚΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 16-09-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (KECI) (κύριο όνομα) ΗΛΙΑ 

(ILΙA).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΕΤΣΙ (KECI) (κύριο όνομα) ΧΑ-

ΤΙΤΖΕ (ΗΑΤΙΧΗΕ).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 16967/2016/0023189/06-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 03-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΒΙΝΑ (επώνυμο) 
ΚΙΟΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΑΝΤΑ (OLANDA).
2. Με την Φ. 16280/2016/0019575/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-09-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεν-
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νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-2005, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 17-01-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΛΑΒΕΡ (DILAVER).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΗ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).
3. Με την Φ. 16212/2016/0021651/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 15-09-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΗ (επώ-
νυμο) ΜΕΡΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 15-10-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΕΡΣΟΥΛΙ (MERSULI) (κύριο 

όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΕΡΣΟΥΛΙ (MERSULΙ) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΥΡΑ (LAURA).
4. Με την Φ.17049/2015/0015149/21-11-2016 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 10-11-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(επώνυμο) ΓΚΡΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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 24-03-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΓΚΡΕΚΟΥ (GREKU) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΓΚΡΕΚΟΥ (GREKU) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 17675/2016/0000546/06-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 14-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΟ 
(επώνυμο) ΠΙΤΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-03-2003 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΠΙΤΣΑΡΙ (PICARI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΠΙΤΣΑΡΙ (PICARI) (κύριο όνομα) 

ΝTΙΑΝΑ (DIANA).
2. Με την Φ. 17471/2016/0023283/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 31-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΝΤΙ (LEDI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
3. Με την Φ. 17470/2016/0023284/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (πατρώνυμο) ΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΝΤΙ (LEDI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
4. Με την Φ. 17337/2016/0021908/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 03-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 26-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.15257/2015/0011572/06-12-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 
16-09-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΛΑΕΡΤ (επώνυμο) ΑΓΟΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. 14920/49/11-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ. 18253/2016/0002677/06-12-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 
16-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΩΝ (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΟΜΑΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-10-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 11635/22/8-10-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ. 133/2016/0023234/06-12-2016 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 
09-09-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΙΑΣΩΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΜΥΣΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 15880/29/20-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ. 18444/2016/0003410/06-12-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 
25-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΑΖΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΠΟΒΑΖΝΙΑΚ 
(πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, 
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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 11500/50/5-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.18305/2016/0002865/17-11-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΜΠΕΚΑ (πατρώνυμο) ΟΣΜΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμενόντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΕΚΑ (ΒΕΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΟΣΜΑΝ (OSMAN).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΕΚΑ (ΒΕΚΑ) (κύριο όνομα) 

ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με την Φ. 18245/2016/0023838/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 16-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΖΩΗ (επώ-
νυμο) ΜΑΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-12-2002 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΗ (MARINI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΜΠΗ (LLAMBI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΗ (MARINI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
3. Με την Φ. 17926/2016/0001344/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 28-01-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 14-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).

ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

4. Με την Φ. 18244/2016/0002658/06-12-2016 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, 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 16-02-2016 δήλωση 
- αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2003 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-12-2002 και η 
μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΗ (MARINI) (κύριο όνομα) 

ΛΑΜΠΗ (LLAMBI).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΗ (MARINI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΝΑ (DORINA).
5. Με την Φ. 17921/2016/0001336/06-12-2016 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 28-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 14-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(8)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας Ομογενούς 

Αλλοδαπού.

  Με την αριθμ. Φ.843/2017/0000029/01-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
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οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 15-05-2012 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΙΟΥΣΗΣ 
(όνομα) ΆΛΕΞ (πατρώνυμο) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, που γεννήθη-
κε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 12-04-2006, για την απόκτηση 

της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ  
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*02004341502170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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