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που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 967/22-03-2017 
(τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.16824/2016/0008636/19-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ 
(επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 22-07-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΤΙ (PRENTI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
2. Με την Φ.13939/2016/0025896/19-05-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-10-2015 δήλωση - αίτηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΣΣΜΙΤ-
ΚΑΟΥΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΤΖΑΤΙΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2005, 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 
της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-09-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΤΙΝΤΕΡ (JATINTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΤΖΙ-

ΝΤΕΡΠΑΛ (JINDERPAL).
3. Με την Φ.14575/2016/0021752/19-05-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 17-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 
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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
31-12-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΣΛΑΝ (ASLLAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.14710/2016/0022592/07-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 08-12-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΑΒΝΙΤ ΚΑΟΥΡ 
(επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΝΤΑΡΣΧΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 04-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΡΣΧΑΝ (DARSHAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΒΙ (DEVI) (κύριο όνομα) ΡΑ-

ΧΝΑ (RACHNA).
2. Με την Φ.15157/2017/0007072/24-05-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 14-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (επώνυμο) 
ΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 03-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 07-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ (METAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΑΝΑ (DJANA).
3. Με την Φ.15129/2016/0016736/24-05-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 14-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΑ (επώνυμο) ΜΑΜΟΥΤΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2005, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 24-07-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΜΟΥΤΛΛΑΡΙ (MAMUTLLARI) 

(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΜΟΥΤΛΛΑΡΙ (MAMUTLLARI) 

(κύριο όνομα) ΑΡΤΑ (ARTA).
4. Με την Φ.15758/2017/0001495/24-05-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΑΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΣΟΦΡΟΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20237Τεύχος Β’ 2011/13.06.2017

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΦΡΟΝΙ (SOFRONI) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΑΝΙΕΛ (DANIEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΦΡΟΝΙ (SOFRONI) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΑΪΝΤΑ (KLAIDA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.36465/2017/0003096/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΑΣΠΑΡΙ (GASPARI) ΑΝΤΙΟ-
ΛΑ (ADIOLA) ον. πατρός ΒΑΝΓΚΙΟ (VANGJO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A494699, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-08-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

2. Με την Φ.36693/2017/0005220/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΕΤΑ (KURRETA) ΜΠΡΟΥ-
ΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΙ (STAVRI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A408032, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-01-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

3. Με την Φ.37189/2016/0025696/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΟΣΕ (QOSE) ΑΝΝΑ (ANA) ον. 
πατρός ΡΑΠΗ (RAPH), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A457330, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

4. Με την Φ.37015/2017/0001096/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΡΚΟΥ (MARKO) ΒΙΟΛΑ 
(VIOLA) ον. πατρός ΚΟΣΜΑ (KOZMA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A373433, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1983 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

5. Με την Φ.37574/2017/0006293/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΟΥΛΙΝΑ (TULINA) ΕΙΡΗΝΗ 
(IRINI) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A494025, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-1997 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

6. Με την Φ.37339/2017/0006283/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΥ (MITRO) ΔΗΜΗΤΡΑ 
(DHIMITRA) ον. πατρός ΜΙΣΤΟ (MISTO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A270307, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-06-1990 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

7. Με την Φ.36699/2016/0027702/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΙ (NDINI) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ 
(EGLANTINA) ον. πατρός ΤΟΝΤΙ (TODI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A374989, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-12-1976 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

8. Με την Φ.40129/2017/0000204/05-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 07-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΚΕΝΤΡΟΥ (QENDRO) ΣΑΒΒΟΥΛΑ 
(SAVULLA) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A401475, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-03-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.33970/2017/0003978/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΑΤΣΕ (JACE) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(PANAJOT) ον. πατρός ΥΛΛΟ (YLLO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A494558, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-07-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

2. Με την Φ.36692/2017/0005216/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΡΕΤΑ (KURRETA) ΑΛΚΕΤ 
(ALKET) ον. πατρός ΛΙΓΚΟΡ (LIGOR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A440866, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-1977 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

3. Με την Φ.37440/2017/0006287/05-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 18-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΣΙΑΜΕΤΗ (SHAMETI) ΣΙΜΟ (SIMO) 
ον. πατρός ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A494566, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-11-1964 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

4. Με την Φ.38882/2017/0006446/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΟΥΜΠΑΣΗ (SUBASHI) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον. πατρός ΦΙΛΙΠΠΑ (FILIP), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A498828, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-08-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛ-
ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

5. Με την Φ.37665/2017/0006292/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗΣ (PRIFTI) ΛΕΟΝΑΡΝΤ 
(LEONARD) ον. πατρός ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A489130, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-01-1972 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

6. Με την Φ.37851/2017/0006736/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΕΣ (BABE) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(VANGJEL) ον. πατρός ΔΙΟΜΗΔ (DHIOMIDH), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A348426, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-08-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.

7. Με την Φ.39182/2017/0006583/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 29-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΛΑ (KOLA) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(STEFAN) ον. πατρός ΓΙΑΚΟ (JAKO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A494516, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

8. Με την Φ.27264/2017/0003718/05-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΚΑ (GJIKA) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR) 
ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375426, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1965 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

9. Με την Φ.37492/2017/0006297/05-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ (GUVELI) ΦΛΟΡΕΝΤ (FLORENT) 
ον. πατρός ΜΗΤΣΟ (MICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A415341, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1978 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

10. Με την Φ.251/2017/0001785/05-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 20-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΦΩΤΟΣ (FOTO) ΑΝΔΡΕΑΣ (ANDREA) ον. 
πατρός ΑΝΤΩΝ (ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A562130, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-01-1991 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

Με την Φ.35920/2017/0009002/03-05-2017 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 26-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) ΑΛΕΞ 

(ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΤΣΙ (NACI) (κύριο όνομα) ΜΑΡ-

ΣΕΛΑ (MARSELA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

Με την Φ.35722/2017/0009726/15-05-2017 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’), γίνε-
ται αποδεκτή η από 09-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(επώνυμο) ΘΩΜΑΣ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-

νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 19-01-1998 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΣ (THOMAS) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟΣ (PETROS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΩΜΑΣ (THOMAS) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την αριθ. Φ.35706/2017/0006106/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 09-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΤΟ-
ΣΑΪ (όνομα) ΕΡΓΚΙΣ (πατρώνυμο) ΠΙΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΙΓΑΛΕΩ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 13765/13/26-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

Με την αριθ. Φ.35703/2017/0006104/09-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
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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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 09-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΤΟΣΑΪ (όνομα) 
ΑΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 17-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 13765/12/26-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με την αριθ. Φ.34370/2017/0001507/21-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2015 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΙΣΙ (όνομα) 
ΝΤΙΤΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤ-
ΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοι-
τήσει την 20-11-2014 από ΤΕΙ Αθηνών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και κατέχει πτυχίο ΟΠΤΙΚΗΣ και 
ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την αριθμ. Φ.1870/2013/0001547/25-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 19-

09-2013 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (όνομα) ΚΕΡΑΣΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟΣ την 
25-01-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.1959/2017/0001206/25-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 
10-07-2014 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΓΚΕΚΑΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο)
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2012, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.16336/2017/0000882/09-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΑΝΑΪ (MANAJ) ΝΑΡΝΤΙ (NARDI) ον. πατρός 
ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A205906, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-05-1994 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ.

2. Με την Φ.17135/2017/0000845/09-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΝΑΤΣΗ (NACI) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT) ον. πατρός 
ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A432426, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-04-1964 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20241Τεύχος Β’ 2011/13.06.2017

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)

Στην υπ’ αριθμ. Φ. 19291/2622/13-2-2017 απόφαση 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 967/Β’/22-3-2017, στη σελί-

δα 8226, στήλη Α, στο στοίχο 7 εκ των άνω, ως προς την 
ημερομηνία γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «18/4/2000»,
στο ορθό: «13/4/2000».

    (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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*02020111306170008*

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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