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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.202839/2016/0036183/04-09-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 8/03-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΟΥ Όνομα ΝΕΒΙΛΑ Όν. πατρός ΛΕΚΟ, 
γεν. 04-04-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.204213/2017/0010035/04-09-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 28/14-07-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και 
Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΩΣΣΗΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 09-03-1946 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.206244/2017/0020069/04-09-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 1/10-01-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΖΙΑΝΙΤΖΕ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΝΤΑΒΙΤ, γεν. 26-05-1967 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.201483/2017/0007631/04-09-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 3/19-01-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 25-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΛΑΪ Όνομα ΖΕΝΟ Όν. πατρός ΧΑΚΙΜ, 
γεν. 20-03-1950 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205081/2017/0018426/04-09-2017 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 73/25-10-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 05-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΛΤΣΕ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός ΝΤΕΡΙΜ, 
γεν. 14-08-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.979/2016/0000937/24-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 15-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώ-
νυμο) ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 14-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΝΣΙΛΑ (XHENSILA).
2. Με την Φ.984/2016/0000939/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 16-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛ (επώ-
νυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 10-05-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (CAKALLI) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΛΙ (CAKALLI) (κύριο όνο-

μα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
3. Με την Φ.982/2016/0000940/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- 
ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΚΟΤΣΑΚΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 της διαμέ-

νει νόμιμα στη χώρα από 25-06-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΑΚΙ (KOCAQI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΣΑΚΙ (KOCAQI) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
4. Με την Φ.999/2016/0000946/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 13-12-1999 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΑΜΕ (BARJAME).
5. Με την Φ. 1001/2016/0000958/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-03-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 13-12-1999 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΑΜΕ (BARJAME).
6. Με την Φ. 1002/2016/0000956/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-03-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο) ΝΤΑΪΚΟ (πατρώνυμο) ΕΛ-
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ΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-05-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΚΟ (DAJKO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΚΟ (DAJKO) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ (FATBARDHA).
7. Με την Φ. 1003/2016/0000954/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-03-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜ-
ΤΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2003, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 17-03-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 

όνομα) ΓΚΟΥΤΖΙΜΤΑΡ (GUXIMTAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) (κύριο 

όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
8. Με την Φ.993/2016/0000943/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΑΡΚΙΡΤ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 03-11-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ (BALWINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΝΤΙΠ (PARDEEP).
9. Με την Φ.994/2016/0000942/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 

αποδεκτή η από 22-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΑΣΚΙΡΤ (επώ-
νυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 03-11-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

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

ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ (BALWINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΠΑΡΝΤΙΠ (PARDEEP).
10. Με την Φ. 1000/2016/0000959/24-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-03-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΙΟ (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 13-12-1999 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΑ (ILIA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΙΑΜΕ (BARJAME).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  1. Με την αριθμ. Φ. 16600/2017/0011581/01-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 30-03-2016 αίτημα 
του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΑΧΑΡΟΝΙ (όνομα) 
ΜΙΧΑΕΛ ΣΑΟΥΛ (πατρώνυμο) ΝΕΤΑΝΕΛ, που γεννήθη-
κε στο ΙΣΡΑΗΛ την 19-12-2011, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3838/2010.

  Με Εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 16913/2016/0000081/21-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-04-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
2. Με την Φ. 16914/2016/0000082/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΙΚΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-04-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΕΛ (MIKEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (KAPAJ) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
3. Με την Φ. 16920/2016/0000103/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 20-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-03-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-03-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΑΪ (AJDINAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΡΕΝΑΡ (KRENAR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΑΪ (AJDINAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERJONA).
4. Με την Φ. 17047/2016/0000824/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
28-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΛΣΙ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-05-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-01-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΝΤΙΣΕ (DALLNDISHE).
5. Με την Φ. 17046/2016/0000823/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 28-03-2016 δήλωση  - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-12-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
25-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΙΝΙ (SHAHINI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΝΤΙΣΕ (DALLNDYSHE).
6. Με την Φ. 17111/2016/0001143/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ   76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38007Τεύχος Β’ 3191/12.09.2017

ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (πα-
τρώνυμο) ΑΔΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 15-02-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (BRAHIMAJ) (κύριο 

όνομα) ΑΔΟΥΡΙΜ (ADHURIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (BRAHIMAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
7. Με την Φ. 17096/2016/0001084/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
05-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-06-2003 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ (IMERI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ (IMERI) (κύριο όνομα) ΑΛΜΑ 

(ALMA).
8. Με την Φ. 17062/2016/0000863/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ   76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-12-2002 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΒΑ-

ΣΙΛ (VASIL).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΒΑΛ-
ΜΠΟΝΑ (VALBONA).

9. Με την Φ. 17074/2016/0000902/21-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ   76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-12-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
10. Με την Φ. 17075/2016/0000903/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ   76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
11-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
11. Με την Φ. 17068/2016/0000877/21-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-
04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΕΛΑ (επώνυμο) ΖΑΠΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 19-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΠΑΪ (ZHAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΠΑΪ (ZHAPAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΕΓΚΛΕΝΑ (MAREGLENA).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 16987/2017/0000287/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (όνομα) ΕΡΛΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 870 / 17-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων.

2. Με την αριθ. Φ. 17025/2017/0000563/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ   76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΒΑΝΙ (όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 6176/26-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων.

3. Με την αριθ. Φ. 17031/2017/0000505/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-03-2016 δήλωση -αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) ΕΡΜΙΟΝΗ (πατρώνυμο) 
ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. 12/27-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

4. Με την αριθ. Φ. 17052/2017/0000509/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΤΑ (όνομα) ΑΡΣΙΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΥΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-06-1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα 
με την αριθ. 1295 / 30-03-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

5. Με την αριθ. Φ. 17051/2017/0000507/21-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ  76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-03-2016 δήλωση  - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΦΙ (όνομα) ΚΛΕΝΤΙΒΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΖΕΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 410/83 / 25-02-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής 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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