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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.138133/2017/0000328/21-03-2017 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 υπ’ αριθ. 15/21-04-2016 πρακτικό της Γ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 17-11-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΔΟΥΡΑΜΠΕΗ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 25-05-1974 στην Ρωσία, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.135471/2016/0037609/21-03-2017 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
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του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 3/27-01-2016 πρακτικό
της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 30-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΟΥΛΧΑΓΙΑΝ Όνομα ΜΗΝΑΣ Όν. πατρός
ΟΥΑΡΤΑΝ, γεν. 31-10-1966 στην Συρία, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.137485/2016/0037611/21-03-2017 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 υπ’ αριθ. 10/16-03-2016 πρακτικό
της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 22-07-2009 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΕΟΥΦΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΑΣΤΡΙΤ, γεν. 07-07-1979 στην Αλβανία, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.203635/2017/0005982/21-03-2017 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 44/16-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ.
Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-07-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΑΣΝΙΚΙ Όνομα ΣΙΛΒΑΝΑ Όν. πατρός
ΦΑΝΤΙΛ, γεν. 27-08-1949 στην Αλβανία, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.203272/2017/0005973/21-03-2017 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 9/2016/12-05-2016
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης
γίνεται δεκτή η από 14-12-2010 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΡΑΜΠΟΤΣΚΑ Όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ Όν.
πατρός ΕΝΒΕΡ, γεν. 15-11-1972 στην Αλβανία, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την Φ.203551/2016/0038143/21-03-2017 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 4/22-04-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 27-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΡΕΤΣΟΥ Όνομα ΚΑΡΜΕΝ-ΜΑΡΙΑΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΥΛΑΕ, γεν. 05-07-1992 στην Ρουμανία, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.143947/2017/0001279/21-03-2017 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 υπ’ αριθ. 2102/23-052016 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας,
με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του 10/01-04-2014 πρακτικού
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.
Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 06-02-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΟΣΚΑΛΙΟΒΑ Όνομα ΓΑΝΝΑ Όν. πατρός
ΒΑΣΙΛ, γεν. 10-10-1984 στην Ουκρανία, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.202466/2017/0004445/21-03-2017 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 2/22-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
10-01-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΛΑΚΟΥ Όνομα ΑΡΤΑΝ Όν. πατρός ΝΑΣΗ,
γεν. 20-05-1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.203441/2017/0005969/21-03-2017 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 17/30-03-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
08-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΕΛΟΥΜΠΙ Όνομα ΜΠΕΣΜΙΡ Όν. πατρός
ΧΑΤΖΙ, γεν. 10-05-1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.107954/2017/0001062/22-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
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οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 20-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΣΑΪ (NASAJ) ΑΝΝΑ (ΑΝΑ) ον.
πατρός ΝΕΤΖΙΠ (ΝΕΧΗΙΡ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375522,
που γεννήθηκε στην Αλβανία την 28-12-1971 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
2. Με την Φ.105988/2016/0029141/22-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΙΟΚΡΟΥΣΗ (GJOKRUSHI) ΝΕΒΙΛΑ
(NEVILA) ον. πατρός ΜΥΣΤΕΧΑΚ (MYSTEHAK), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α375305, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
06-04-1982 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
3. Με την Φ. 107956/2017/0001063/22-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 20-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΣΑΪ (NASAJ) ΕΥΓΕΝΙΑ
(EVGJENIA) ον. πατρός ΑΛΕΞ (ALEKS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α363469, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 15-04-1996
και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
4. Με την Φ.105796/2016/0029151/17-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 06-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΗ (KOCI) ΑΣΠΑΣΙΑ
(ASPASI) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α375438, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
17-09-1969 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
5. Με την Φ. 106580/2016/0032965/16-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 07-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΜΑΚΟΥ (SIMAKU)
ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α375756, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
01-03-1987 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(3)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.107104/2016/0032098/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 02-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΑΝΑΣΙ (TANASI) ΓΚΕΡΤΙ (GERTI) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΚ (NIKOLLAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α562003, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
14-07-1988 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
2. Με την Φ. 107993/2017/0000625/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 22-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΑΟΥΣΗ (CAUSHI) ΚΛΑΪΝΤΗ (KLAJDI) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗ (KRISTAQ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α562156, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
07-08-1984 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής.
Με την Φ.107181/2017/0000308/20-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η
από 04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία: ΤΖΑΒΑΡΑ (XHAVARA) ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ)
ον. πατρός ΠΑΥΛΗ (PAVLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 375538,
που γεννήθηκε στην Αλβάνια την 25-04-1965 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 24-09-2009 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΕΛΙΤΑ (XHELΙΤA) ΟΥΡΑΝΙΑ
(URANI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α488975, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 24-05-1954
και κατοικεί στο Δήμο Περιστερίου.
2. Με την Φ.37261/2017/0001772/08-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 08-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΚΑΤΕΡΙΝΑ
(KATERINA) ον. πατρός ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (THEMISTOKLI),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α443293, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 02-05-1995 και κατοικεί στο Δήμο Αιγάλεω.
3. Με την Φ.32736/2016/0022543/08-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-01-2010 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΑΣΟΥ (VASO) MAPIANΘH
(MARJANTHI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α418822, που γεννήθηκε στην Αλβανία την
12-01-1983 και κατοικεί στο Δήμο Φυλής.
4. Με την Φ. 15755/2016/0025429/08-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 19-05-2009 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΑ (KOCA) ΑΣΠΑΣΙΑ
(ASPASI) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α391138, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 12-01-1981
και κατοικεί στο Δήμο Καισαριανής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
I

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.
1. Με την Φ.20569/2016/0027414/08-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-

1. Με την αριθ. Φ.869/2016/0001655/20-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένει-
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ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από
11-11-2016 δήλωση -αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΜΑ (όνομα) ΤΖΟΒΑΝΑ
(πατρώνυμο) ΛΕΑΝΤΡΗ, που γεννήθηκε στην Αλβανία
την 15-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο Φλώρινας, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την
15-07-2014 από Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας - Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2. Με την αριθ. Φ. 1068/2017/0000186/20-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του
Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’)
γίνεται αποδεκτή η από 30-09-2015 δήλωση - αίτηση της
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΙΔΗΣ (όνομα)
ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στο
Ουζμπεκιστάν την 01-03-1987 και κατοικεί στο Δήμο
Φλώρινας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει
αποφοιτήσει την 27-07-2015 από Σχολή Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσ. Περιβ/ντος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και εγκρίθηκε Ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου της από ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΕΧΙΔΗΣ σε
ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΕΧΙΔΟΥ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
I

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1813/2016/0003343/22-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 18-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙ (επώνυμο)
ΟΥΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο Αγίου
Νικολάου, 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 27-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
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2. Με την Φ.1812/2016/0003342/22-03-2017 απόφαση
του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 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 18-11-2016 δήλωση αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΜΠΡΙΣΕΛΑ (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 05-03-2008,
και κατοικεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου, 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 27-07-2001 και κατέχει
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
3. Με την Φ.1811/2016/0003312/22-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 16-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα την 26-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο Σητείας,
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
04-05-2000 και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI)
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΗΝΤΑ (FLORINDA).
4. Με την Φ.1810/2016/0003311/22-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 16-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΓΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα την 07-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο Σητείας,
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
04-05-2000 και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου χρόνου.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI)
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΗΝΤΑ (FLORINDA).
5. Με την Φ.1809/2016/0003310/22-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 16-11-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 04-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο
Σητείας, 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 04-05-2000 και κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI)
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΗΝΤΑ (FLORINDA).
6. Με την Φ.1800/2016/0003295/22-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο)
ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 21-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράπετρας,
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
03-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA)
(κύριο όνομα) ΠΡΕΝΓΚ (PRENG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΕ (MERITE).
7. Με την Φ.1799/2016/0003294/22-03-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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 ΙΑ του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
(επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 07-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο
Ιεράπετρας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 03-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA)
(κύριο όνομα) ΠΡΕΝΓΚ (PRENG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΝΤΑ (DODA)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΕ (MERITE).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
I

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.19886/2016/0003546/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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 1611-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 13-01-2002,
και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, (Δημοτική Κοινότητα
Αστακού) 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 15-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΦ (ARIF).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ (BUKURI).
2. Με την Φ.19895/2016/0003644/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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
28-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την
23-06-2004, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, (Δημοτική Κοινότητα Αιτωλικού ) 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 10-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA)
(κύριο όνομα) ΒΕΡΑ (VERA).
3. Με την Φ.19911/2016/0003775/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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
14-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 1407-2003, και κατοικεί στο Δήμο Ξηρομέρου, (Δημοτική
Κοινότητα Αστακού) 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 15-01-2003 και ο πατέρας του
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
4. Με την Φ.19915/2016/0003791/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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 1612-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΑΝ (επώνυμο) ΖΕΚΑ (πατρώνυμο)
ΜΠΑΚΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 04-07-2002,
και κατοικεί στο Δήμο Ναυπακτίας, (Τοπική Κοινότητα
Δάφνης) 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 30-05-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΚΙ (ΒΑΚΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ)
(κύριο όνομα) ΓΙΕΤΛΙΡΑ (JETLIRA).
5. Με την Φ.19914/2016/0003790/21-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
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
16-12-2016 δήλωση - αίτηση του γονέα της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΚΕΤ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 30-01-
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2007, και κατοικεί στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,
(Δημοτική Κοινότητα Μεσολογγίου) 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 06-06-2003 και η μητέρα
της κατέχει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (LLANAJ)
(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤ (ALKET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΖΙ (LUZI)
(κύριο όνομα) ΛΟΡΙΑΝΑ (LORJANA).
6. Με την Φ.19916/2016/0003792/21-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 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 16-12-2016 δήλωση
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΓΚΟΥΡΙ (επώνυμο) ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΚΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 30-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο
Ναυπακτίας, (Τοπική Κοινότητα Δάφνης) 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 30-05-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονή δεκεατούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΚΙ (ΒΑΚΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ)
(κύριο όνομα) ΓΙΕΤΛΙΡΑ (JETLIRA).
7. Με την Φ.19921/2016/0003821/21-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 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 23-12-2016 δήλωση
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΑΓΓΕΛΟ (επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 08-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο
Ναυπακτίας, (Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 14-08-2001
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ)
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
8. Με την Φ.19922/2016/0003822/21-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
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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 23-12-2016 δήλωση
- αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΓΙΩΡΓΟ (επώνυμο) ΜΟΝΕ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 24-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο
Ναυπακτίας, (Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου) 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 14-08-2001
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ)
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΝΕ (ΜΟΝΕ)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.38323/2017/0000591/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004
- ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο)
ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 18-02-2000,
και κατοικεί στο Δήμο Πατρέων, 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
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αριθ. Φ.53.4/869/30-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την Φ.17587/2017/0000525/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004
- ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 30-01-2017
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΜΕΜΑ (πατρώνυμο)
ΣΕΦΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 29-01-2001,
και κατοικεί στο Δήμο Αιγιαλείας, 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.53.4/8664/4-8-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
3. Με την Φ.38283/2017/0000363/20-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από
20-01-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΟΛΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΛΙΚΑΪ (πατρώνυμο)
ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 31-12-1999,
και κατοικεί στο Δήμο Αιγιαλείας, 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.53.4/324/13-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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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

*02011610404170008*

