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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.19904/2016/0003719/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
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
07.12.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΣΠΑΧΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΣΕΪΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
03.11.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου) για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/14169/24-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2.- Με την Φ.19875/2016/0003415/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 07-11-2016 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΕΡΜΕΣΙΛΝΤ (επώνυμο) ΣΟΥΤΙΑ (πατρώνυμο) ΣΕΛΜΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-11-1999, και κα-

Αρ. Φύλλου 1121

τοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/12010/17-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
3.- Με την Φ.19893/2016/0003622/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 25-11-2016 δήλωση αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα)
ΑΡΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΜΠΡΟΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.53.4/13682/16-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
4.- Με την Φ.19896/2016/0003645/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
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
28.11.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΧΑΤΖΙΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΝΤΡΑΜΠΟ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
06-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθ. 4760/11-11-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
5.- Με την Φ.19901/2016/0003683/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 02-12-2016 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ
(επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-10-2001 και κατοικεί στο
Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου)
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/13903/21-11-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
6.- Με την Φ.19906/2016/0003770/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
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
14.12.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟ (πατρώνυμο) ΖΑΜΠΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική
Κοινότητα Κάτω Μακρινούς) για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.4/14262/28-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
7.- Με την Φ.19907/2016/0003771/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 14.12.2016 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα Νεάπολης) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα
με την αριθ. Φ.53.4/14482/02-12-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
8.- Με την Φ.19917/2016/0003808/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
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
21.12.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΑΚΟΒΑΡ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
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20-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ,
(Δημοτική Κοινότητα Κατούνας) για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.4/14036/15.12.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
9.- Με την Φ.19918/2016/0003809/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
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
21.12.2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2703-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Δημοτική
Κοινότητα Αγρινίου) για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ.
Φ.53.4/13292/ 09-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
10.- Με την Φ.19919/2016/0003812/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
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
21-12-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ,
(Τοπική Κοινότητα Παλιάμπελων) για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθ. Φ.53.4/14977/ 13-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.16829/2015/0002260/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
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θρου 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
07.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (πατρώνυμο) ΕΛΙΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
11-05-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 02.07.2002
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (LAZAJ) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΝΤΟΝ (ELIDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΖΑΪ (LAZAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
2.- Με την Φ.16832/2015/0002271/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
07-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΚΑΠΕΝΤΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
31-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 21.01.2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΕΝΤΑΝΙ (KAPEDANI) (κύριο
όνομα) ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΕΝΤΑΝΙ (KAPEDANI) (κύριο
όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
3.- Με την Φ.16837/2015/0002279/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 0912-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 07.02.2000
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙ (DELIBASHI) (κύριο
όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΜΠΑΣΙ (DELIBASHI) (κύριο
όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
4.- Με την Φ.16846/2015/0002302/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 11.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΜΠΑΚΙΟΥ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 22.05.2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΙΟΥ (BAKIU) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΙΟΥ (BAKIU) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIJANA).
5.- Με την Φ.16849/2015/0002308/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
14.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΙ
(πατρώνυμο) ΧΕΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 15-02-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΙ (DULOMATI) (κύριο
όνομα) ΧΕΚΤΟΡ (HEKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΙ (DULOMATI) (κύριο
όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
6.- Με την Φ.16854/2015/0002316/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
16.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΜΙΧΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΧΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-02-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΪ (MIHAJ) (κύριο όνομα)
ΑΧΜΕΤ (AHMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΪ (MIHAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
7.- Με την Φ.16858/2015/0002355/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 18.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΥΠΙ
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 28.02.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΥΠΙ (JAHUPI) (κύριο όνομα)
ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΥΠΙ (JAHUPI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΣΑ (ARISA).
8.- Με την Φ.16859/2015/0002357/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
18.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙ (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΥΠΙ (πατρώνυμο)
ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 18-11-1999 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΥΠΙ (JAHUPI) (κύριο όνομα)
ΠΕΤΡΟ (PETRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΟΥΠΙ (JAHUPI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΣΑ (ARISA).
9.- Με την Φ.16861/2015/0002359/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
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18-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΕΤΜΙΡΑ (επώνυμο) ΠΑΣΝΙΑΡΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
07-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 07-11-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΝΙΑΡΙ (PASHNJARI) (κύριο
όνομα) ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΝΙΑΡΙ (PASHNJARI) (κύριο
όνομα) ΖΙΡΑΧΕ (ZYRAHE).
10.- Με την Φ.16882/2015/0002417/17-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
28.12.2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΕΡΙΤΑΝ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑΣΛΛΑΝΙ
(πατρώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 01.01.2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑΣΛΛΑΝΙ (HAXHIASLLANI)
(κύριο όνομα) ΤΖΑΦΕΡΡ (XHAFERR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑΣΛΛΑΝΙ (HAXHIASLLANI)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.38387/2017/0001191/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
01.03.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΡΙ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο)
ΝΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση

Τεύχος Β’ 1121/31.03.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 13-07-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα)
ΝΟΥΡΙ (NURI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
2.- Με την Φ.38385/2017/0001189/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 0103-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΒΟΡΜΠΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 20-12-2005
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΡΜΠΑΪ (VORBAJ) (κύριο όνομα) ΑΡΑΝΙΤ (ARANIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΡΜΠΑΪ (VORBAJ) (κύριο όνομα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
3.- Με την Φ.16164/2017/0001187/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
01.03.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΛΦΕΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 05-06-2003 και ο
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΦΕΡΝΤ (ALFERD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
4.- Με την Φ.17638/2017/0001186/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’ σε συνδυασμό με
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την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’, γίνεται αποδεκτή η από
01-03-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΕΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
15-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 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 05.06.2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΦΕΡΝΤ (ALFERD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΚΑΪ (NUKAJ) (κύριο όνομα)
ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
5.- Με την Φ.38376/2017/0001136/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
24.02.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-08-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 09-02-2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΡΑΪ (MUSARAJ) (κύριο
όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΡΑΪ (MUSARAJ) (κύριο
όνομα) ΑΝΙΣΑ (ANISA).
6.- Με την Φ.38375/2017/0001135/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
24.02.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο)
ΕΝΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 07-02-2004 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΙΡ (EDMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) ΜΕΡΤΙΛΑ (MERTILA).
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7.- Με την Φ.38368/2017/0001125/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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
24.02.2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.08.2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να

Τεύχος Β’ 1121/31.03.2017

φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 02-05-2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΙ (DUDI) (κύριο όνομα)
ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΤΙ (DUDI) (κύριο όνομα)
ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Τεύχος Β’ 1121/31.03.2017

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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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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