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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. 16685/2017/0007025/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 05-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΤΖΙΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
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να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-05-2003 και ο πατέρας
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΤΖΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΑΝΤΑ (JULANDA).
2. Με την Φ. 16686/2017/0007026/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 05-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ
(επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΤΖΙΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 09-05-2003 και ο πατέρας
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΤΖΙΟΝ (GJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΑΝΤΑ (JULANDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 16619/2016/0007971/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
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(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
04-04-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΖΙ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο)
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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. 5515/2/09-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.15962/2017/0007148/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 03-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 6270/21/
18-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.15961/2017/0007151/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΑΓΙΑ (όνομα) ΕΛΟΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1989, και κατοικεί στο
Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 11795/72/22-10-2015
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ.16138/2017/0007134/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΜΠΕΡΙ (όνομα) ΦΛΟΒΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της

Τεύχος Β’ 1525/04.05.2017

ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 2377/9/
18-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου
της από ΦΛΟΒΙΝΑ ΧΑΜΠΕΡΙ σε ΦΛΟΒΙΝΑ ΧΑΜΠΕΡΗ.
5. Με την αριθ. Φ.16027/2017/0007145/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2016 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1988, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με
την αριθ. 14032/24/ 02-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 16734/2016/0008253/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
(επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2002, και κατοικεί στο
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 18-03-1998 και ο πατέρας
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (METANAJ)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΑΪ (METANAJ)
(κύριο όνομα) ΚΛΑΡΙΕΝΤΑ (KLARIEDA).
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2. Με την Φ.15986/2017/0007044/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 03-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙ (επώνυμο)
ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ,
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
09-03-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια διαμονής
αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ)
(κύριο όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
3. Με την Φ.15985/2017/0007045/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 03-03-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 09-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (MUCAJ)
(κύριο όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 16657/2016/0008242/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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΄),

14439

γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2001, και κατοικεί
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 07-05-2001 και ο πατέρας
της κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ)
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA)
2. Με την Φ. 16697/2016/0016760/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(επώνυμο) ΛΑΒΝΤΑΝΙΤΗ (πατρώνυμο) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 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 27-06-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΒΝΤΑΝΤΙΤΗ (LLAVDANITI)
(κύριο όνομα) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (THEMISTOKLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΒΝΤΑΝΤΙΤΗ (LLAVDANITI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
3. Με την Φ.16715/2016/0009566/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΟΥΦΛΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΗ (πατρώνυμο) ΤΑΓΙΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 10-10-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΗ (METUSHI)
(κύριο όνομα) ΤΑΓΙΑΡ (TAJAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΗ (METUSHI)
(κύριο όνομα) ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA)
4. Με την Φ. 16726/2016/0009223/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο)
ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (AGO)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΝΑΡΝΤΑ (BENARDA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 16652/2017/0006907/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 05-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΝΑΤΙΑΝ
(επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2005, και κατοικεί στο
Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 05-05-2003 και ο πατέρας του
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (MARIGLEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ)
(κύριο όνομα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA)
2. Με την Φ. 16730/2017/0006740/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 07-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο)
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ΜΠΕΜΠΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΜΠΑΝΑ (BEBANA)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΜΠΑΝΑ (BEBANA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARJANA).
3. Με την Φ.15914/2017/0006958/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 29-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΑ (επώνυμο) ΠΑΣΑΤ (πατρώνυμο) ΒΙΡΤΖΙΛΙΟΥΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 10-10-2005 και η μητέρα της κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΑΤ (PASAT)
(κύριο όνομα) ΒΙΡΤΖΙΛΙΟΥΣ (VIRGILIUS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΡΕΑΝΟΥ (MOREANU)
(κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILIANA).
4. Με την Φ. 16610/2016/0007938/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 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 14-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ (DURMISHI)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΝΝΗ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ (DURMISHI)
(κύριο όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.15508/2017/0004443/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο)
ΝΤΡΕΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 06-02-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU)
(κύριο όνομα) ΣΠΕΝΤ (SHPEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2. Με την Φ. 16612/2016/0007945/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ
(επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 13-02-1998 και ο πατέρας του κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURO)
(κύριο όνομα) ΜΙΧΑΛ (MIHAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURO)
(κύριο όνομα) ΑΝΝΑ (ΑΝΑ).
3. Με την Φ. 16629/2016/0007997/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ
(επώνυμο) ΠΙΡΙΑΣΙ (πατρώνυμο) ΣΕΛΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑΣΙ (PIRJASI)
(κύριο όνομα) ΣΕΛΙΜ (SELIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΡΙΑΣΙ (PIRJASI)
(κύριο όνομα) ΜΙΓΚΕΝΑ (MIGENA).
4. Με την αριθ. Φ.16122/2017/0007141/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΟΛΕΜΙ (όνομα) ΛΟΡΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 16556/82
26-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ. 16621/2016/0007977/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο)
ΜΠΙΤΑ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 07-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΑ (ΒΙΤΑ)
(κύριο όνομα) ΘΑΝΑΣ (THANAS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΑ (ΒΙΤΑ)
(κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ (ELONA)
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2. Με την Φ. 16633/2016/0008008/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΟΝΙΣ
(επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 31-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA)
3. Με την Φ. 16607/2016/0007928/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΑ (επώνυμο)
ΖΕΚΘΙ (πατρώνυμο) ΕΡΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 02-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, 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 07-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΘΙ (ΖΕΚΤΗΙ)
(κύριο όνομα) ΕΡΜΙΡ (ERMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΘΙ (ΖΕΚΤΗΙ)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA)
4. Με την Φ. 16631/2016/0008000/11-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 31-08-2001 και ο πατέρας
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.16656/2017/0006430/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΠΡΙΦΤΑΪ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-1993, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα
με την αριθ. 8910/39/ 21-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.15505/2017/0007303/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. 17784/4/ 09-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.15500/2017/0007355/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B
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του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2016 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΑ
(όνομα) ΟΡΓΚΕΤΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-1988, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθ. 18065/99/ 12-02-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με την αριθ. Φ.18458/2017/0004525/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 05-07-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΟΤΣΑΪ (όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-04-1988, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 11754/68/
26-10-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5. Με την αριθ. Φ.15504/2017/0002794/11-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2016 δήλωση αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΖΥΛΑΛΑΪ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 6360/11/19-05-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
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(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.19506/2016/0023183/07-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 06-10-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑΡΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1989, και κατοικεί
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 14554/20
30-11-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την αριθ. Φ.19946/2017/0001848/30-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση της
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΝΓΚΣΙ
(όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1994, και κατοικεί στο
Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 10260/23/2-8-2012
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την αριθ. Φ.3368/2017/0005757/30-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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
14-03-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΣΑΪ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο)
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1991,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 25-07-2016
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1525/04.05.2017

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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