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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 101114/2016/0003408/28-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώνυ-

μο) ΦΕΪΖΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΖΕΛΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΛΛΙ (FEJZOLLI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟ (ANXHELO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΛΛΙ (FEJZOLLI) 
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA)
2. Με την Φ. 101322/2016/0004209/29-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΙΟΥΣΙΛΝΤ (επώ-
νυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 18-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (YZEIRAJ) 
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (YZEIRAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA)
3. Με την Φ.101336/2016/0004231/29-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΕΤΙΤΣΙΑ (επώνυμο) 
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-04-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 12-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) 
(κύριο όνομα) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (ANXHELA)
4. Με την Φ. 101592/2016/0005392/29-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΕΤΑ 
(επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 28-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) 
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) 
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA)
5. Με την Φ.101323/2016/0004210/29-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΒΑΡΟ (επώ-
νυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 18-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (YZEIRAJ) 
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΖΕΪΡΑΪ (YZEIRAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA)
6. Με την Φ. 101128/2016/0003455/28-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-

δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΧΙΤΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΤΑΪ (HITAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΑΤΣΙ (GUACI) 
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   
Ι

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.101346/2016/0004250/29-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ 
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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) ΠΑΥΛΙΝ (PAVLIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) 
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA)
2. Με την Φ. 101347/2016/0004252/29-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) 
(κύριο όνομα) ΠΑΥΛΙΝ (PAVLIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENDI) 
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA)
3. Με την Φ. 101134/2016/0003463/28-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΧΑΡΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 08-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) 
(κύριο όνομα) ΧΑΡΙΣ (HARIS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) 
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA)
4. Με την Φ. 101133/2016/0003461/28-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(επώνυμο) ΦΙΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 28-08-2002 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΡΑΚΟΥ (FIRAKU) 
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ (BUKUROSH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΡΑΚΟΥ (FIRAKU) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA)
5. Με την Φ. 101132/2016/0003460/28-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΝΙΑ (επώνυμο) 

ΦΙΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 28-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΙΡΑΚΟΥ (FIRAKU) 
(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ (BUKUROSH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΙΡΑΚΟΥ (FIRAKU) 
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA) 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
   Ι

 (3) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 101170/2016/0003533/28-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 
10-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΤΟΣΚΟΛΑΡΗ 
(πατρώνυμο) ΠΡΟΛΕΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 16010/21 18-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ. 101185/2016/0003590/28-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 11-
02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΤΣΑΛΑΚΑ ΠΡΑΣΑΝΝΑ (επώνυμο) ΓΟΥ-
ΙΤΖΑΓΙΑ ΜΠΑΝΤΑΡΑ (πατρώνυμο) ΟΥΠΟΥΛ ΠΡΑΣΑΝΝΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής 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. 11500/11 
08-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.101186/2016/0003591/28-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 
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11-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΙΡΗ ANN ΜΑΙΗ (επώνυμο) ΟΛΙΧΑ 
(πατρώνυμο) ΚΙΝΓΣΛΕΫ ΟΣΑΓΙΕΝΟΥΕΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 11883/21 04-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ. 101193/2017/0008595/28-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 07-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) 
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝΑ (ALTINA)
5. Με την Φ. 101197/2016/0003607/28-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 
11-02-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-1998, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 11495/47 
16-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   
Ι

 (4) 
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 101165/2016/0003525/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώ-
νυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 05-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) 
(κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) 
(κύριο όνομα) ΕΜΙΡΙΟΝΑ (EMIRJONA)
2. Με την Φ. 101164/2016/0003524/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΟ (επώνυμο) ΤΟΠΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 04-01-2000 
και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΙ (ΤΟΡΙ) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΙ (ΤΟΡΙ) 
(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA)
3. Με την Φ. 101163/2016/0003523/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
(επώνυμο) ΛΟΥΠΟ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ (LLUPO) 
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΟΡ (VIKTOR)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ (LLUPO) 
(κύριο όνομα) ΠΛΟΥΜΠΕΣΑ (PLLUMBESHA). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι   

 (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.101160/2016/0003519/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυ-
μο) ΓΚΟΝΤΟΥΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 20-03-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΝΤΟΥΝΙ (GODUNI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΝΤΟΥΝΙ (GODUNI) 
(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA)
2. Με την Φ. 101168/2016/0003530/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΓΚΕΛ 
(επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 26-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU) 
(κύριο όνομα) ΥΛΛΙ (YLLI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΜΠΑΝΙ (COBANI) 
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA)
3. Με την Φ. 101173/2016/0003573/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΤΟΥΛΜΠΟΥΡΕ (πατρώνυμο) ΣΕΡΤΖΙΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 18-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει δελτίο 
μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή 
πολίτη ΕΕ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΛΜΠΟΥΡΕ (TULBURE) 
(κύριο όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟΥ (SERGIU)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΓΚΙΝ (LOGHIN) 
(κύριο όνομα) ΙΟΥΛΙΑ (JULIA)
4. Με την Φ.101177/2016/0003581/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 11-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ-
ΩΝ, 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 
20-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος. Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ (BILCARI) 
(κύριο όνομα) ΣΑΝΤΙΚ (SADIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΛΤΣΑΡΙ (BILCARI) 
(κύριο όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA)
5. Με την Φ.101181/2016/0003586/30-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
11-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΛΟΛΙ (πατρώ-
νυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΛΟΛΙ (KONDOLOLI) 
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΛΟΛΙ (KONDOLOLI) 
(κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA)
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6. Με την αριθ. Φ.101161/2017/0008522/30-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΦΟΛΑΓΙΑΝ 
(όνομα) ΣΑΡΑ ΦΟΥΝΜΙΛΟΛΑ (πατρώνυμο) ΕΜΑΝΟΥ-
ΕΛ ΚΟΛΑΓΟΥΟΛΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-06-1984, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 σύμφωνα με την 
αριθ. 13951/13 30-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

 (6) 
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. ̀ Με την Φ. 101150/2016/0003499/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 23-04-1998 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO) 
(κύριο όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
2. Με την Φ. 101153/2016/0003501/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΗ (επώ-

νυμο) ΛΑΜΠΡΟ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 23-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO) 
(κύριο όνομα) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ (LLAMBRO) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
3. Με την Φ. 101155/2016/0003506/30-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα 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'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 04-09-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (MEMAJDINI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (MEMAJDINI) 
(κύριο όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA)
4. Με την Φ. 101154/2016/0003503/30-03-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-05-
2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 04-09-2000 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (MEMAJDINI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΜΑΪΝΤΙΝΙ (MEMAJDINI) 
(κύριο όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA) 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7) 
 Στην αρ. πρωτ. Φ.107581/2017/0002818/31-01-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 646/02-03-
2017 ΦΕΚ (τ. Β'), διορθώνεται το επώνυμο: 

Από το εσφαλμένο: "ΧΥΣΙ",
στο ορθό: "ΧΙΟΥΣΗ". 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής).  

 (8)  

 Στην αρ. πρωτ. Φ.100263/2016/0000445/12-01-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 278/07-02-
2017 (τ.Β'), διορθώνεται το πατρώνυμο:

Από το εσφαλμένο: "ΘΑΝΑΣΗ" ,
στο ορθό: "ΘΑΝΑΣ". 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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*02012861204170008*

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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