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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.17585/2016/0012239/05-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΟ (επώνυμο) ΝΤΑΡΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΧΕΚΟΥΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-11-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 2633/22/24-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με τη Φ.16922/2016/0009237/05-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
18-04-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΝΙΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΝΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-03-2000, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1969/43/15-03-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με τη Φ.17753/2016/0013061/05-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-05-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΟΝ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πα-
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τρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 11008/2/26-07-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
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 τη Φ.17605/2016/0012313/05-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού 
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελ-
ληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 23-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA)
(κύριο όνομα) ΚΩΣΤΑ (KOSTA)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΑΣΑ (BASHA)
(κύριο όνομα) ΣΚΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
2. Με τη Φ.17603/2016/0012311/05-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ 
(πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 11-12-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (XHELO)
(κύριο όνομα) ΣΤΑΥΡΗ (STAVRI)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (XHELO)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).
3. Με τη Φ.17628/2016/0012343/05-09-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-07-1998, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5700/24/13-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.17616/2016/0012326/05-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙ-
ΚΑΪ (πατρώνυμο) ΚΕΝΑΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
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 
18-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΚΑΪ (NUREDIKAJ)
(κύριο όνομα) ΚΕΝΑΜ (QENAM)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΚΑΪ (NUREDIKAJ)
(κύριο όνομα) ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
2. Με τη Φ. 16835/2016/0008777/05-09-2017 απόφα-

ση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 
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αποδεκτή η από 14-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΙΜΠΑ (πατρώνυμο) ΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 23-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
22-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ)
(κύριο όνομα) ΠΙΡΟ (PIRO)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
3. Με τη Φ.16275/2016/0006616/05-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
17-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (πατρώ-
νυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-3-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 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 19-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΟΥΦΙ (BUFI)
(κύριο όνομα) ΑΪΝΤΑ (AIDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.17624/2016/0012337/06-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΙΟΣΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 

σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΙΟΣΑΝΙ (QOSANJ)
(κύριο όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ (RAMADAN)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΙΟΣΑΝΙ (QOSANJ)
(κύριο όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA).
2. Με τη Φ.17660/2016/0012395/06-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΡΕΓΚΑΖΙ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
- ΠΕΥΚΗΣ, 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 22-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΓΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΡΕΓΚΑΖΙ (REGAZI)
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΡΕΓΚΑΖΙ (REGAZI)
(κύριο όνομα) ΦΛΩΡΑ (FLORA).
3. Με τη Φ.16632/2017/0016567/06-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΖΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ 
(πατρώνυμο) ΒΥΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 04-09-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ)
(κύριο όνομα) ΒΥΡΙΟΝ (VIRJON)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.17569/2016/0012196/06-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
23-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 
04-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (DEMOLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (DEMOLLARI)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).
2. Με τη Φ.17670/2016/0012413/06-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΡΩΜΕΟ (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ, 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 08-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ (DALIPAJ)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ (DALIPAJ)
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA).
3. Με τη Φ.17671/2016/0012414/06-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 28-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 

σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-07-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ (DALIPAJ)
(κύριο όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΑΛΙΠΑΪ (DALIPAJ)
(κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με τη Φ.16912/2016/0009204/06-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (επώνυμο) ΚΙΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 05-03-1998 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΙΤΣΑ (KICA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΙΤΣΑ (KICA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (LUBIANA).
2. Με τη Φ.16913/2016/0009207/06-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 αποδε-
κτή η από 18-04-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΙΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 05-03-1998 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΙΤΣΑ (KICA)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΣΤΙΡ (ARISTIR)
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ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΙΤΣΑ (KICA)
(κύριο όνομα) ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (LUBIANA).
3. Με τη Φ.17580/2016/0012214/06-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 23-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-06-2002 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΙΟΝ (EDJON)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ)
(κύριο όνομα) ΜΟΝΙΚΑ (ΜΟΝΙΚΑ).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.543/2017/0000210/30-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 24-05-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΟΣΤΑΝΑ (επώνυμο) ΑΛ-
ΛΚΟ (πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 2822/11-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

2. Με τη Φ.555/2017/0000280/30-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 03-07-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) 
ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 3937/30-06-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με τη Φ.557/2017/0000290/30-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 07-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ (επώνυμο) ΓΙΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. 3797/30-06-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

4. Με τη Φ.560/2017/0000316/30-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 25-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΕΝΑ (επώνυμο) ΠΡΕΤ-
ΣΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. 3796/30-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

5. Με τη Φ.564/2017/0000333/30-08-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 10-08-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΟΪΛΝΤΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΛΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-11-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 4668/07-08-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.550/2017/0000253/30-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 07-03-2017 αίτημα 
της (επώνυμο) ΠΕΚΑΣ ΓΚΑΡΘΙΑ (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, που γεννήθηκε στο ΒΕΛΓΙΟ την 
09-10-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.546/2017/0000337/30-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 15-06-2017 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΑΤΣΙ-
ΟΥΛΗΣ (όνομα) ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ την 17-11-2010, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με τη Φ.20347/2016/0001450/21-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 
24-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΒΕΪΣ (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 
31-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (SARASELI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ)
(κύριο όνομα) ΝΟΡΓΚΕΛΑ (NORGELA).
2. Με τη Φ.20353/2016/0001474/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 28-06-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΚΛΟΓΚΕΡΗ (πατρώνυμο) ΛΑΝΤΙ-
ΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 20-09-2001 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΚΛΟΓΚΕΡΗ (KLLOGJERI)
(κύριο όνομα) ΛΑΝΤΙΜΙΡ (LADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΚΛΟΓΚΕΡΗ (KLLOGJERI)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
3. Με τη Φ.20354/2016/0001475/21-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 
28-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 28-08-2001 
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA)
(κύριο όνομα) ΤΟΜΟΡΡ (TOMORR)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΛΕΚΑ (LEKA)
(κύριο όνομα) ΒΙΤΟΥΡΙΕ (VITURIE).
4. Με τη Φ.20348/2016/0001451/21-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 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 24-06-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΕ-
ΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2007, και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 31-12-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΕΛΙ (SARASELI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑΪ (DERVISHAJ)
(κύριο όνομα) ΝΟΡΓΚΕΛΑ (NORGELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)

      Στην αριθμ. Φ.1356/2017/0001840/28.08.2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3185/τ. Β΄/12.9.2017, στη σελίδα 37698, στη β΄ στήλη, 
στον 19ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «… ΙΝΤΡΓΤ .....»
στο ορθό: «… ΙΝΤΡΙΤ .....».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(11)

      Στην αριθμ. Φ.38580/2017/0003416/23.08.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3196/τ. Β΄/12.9.2017, στη σελίδα 38082, 
στη β΄ στήλη, στον 6ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «… ΠΟΛFΝΙΑ .....»
στο ορθό: «… ΠΟΛΩΝΙΑ .....».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(12)

      Στην αριθμ. Φ.17263/2017/0000551/21.08.2017 (θέμα 
10) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3230/τ. Β΄/15.9.2017, στη σε-
λίδα 38374, στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «… αριθμ. Φ.17236/2017/0000551/ 
21.08.20 .....»

στο ορθό: «… αριθμ. Φ.17263/2017/0000551/ 
21.08.2017 .....»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02033772709170008*

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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