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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 20007/2016/0010563/31-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗΣ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-12-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΣ (MARKOS) 
(κύριο όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ARISTIDHIS).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΣ (MARKOS)
(κύριο όνομα) ΕΡΜΑ (ERMA).
2. Με την Φ. 19828/2017/0013766/25-09-2017 από-

φαση του Συντονιστή 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 Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2016 δήλωση - αί-
τηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα)
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-2002, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 
01-09-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (SHPATA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΠΑΤΑ (SHPATA)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΑ (ALMA).
3. Με την Φ. 19768/2016/0009435/31-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 19-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΖΟΤΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, 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 01-07-2003 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΤΟ (ZOTO)
(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΤΟ (ZOTO)
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛΑ (AURELA).
4. Με την Φ. 20005/2016/0010559/31-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΓΙΟΤ ΚΟΥΡ (επώνυμο) 
ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΤΣΑΡΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 13-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
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 
05-03-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΤΣΑΡΑΝ (CHARAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡ (KAUR)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΛΤΖΙΝΤΕΡ (BALJINDER).
5. Με την Φ. 19903/2016/0010020/31-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (επώνυμο) ΚΕΤΣΟ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, 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 11-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΤΣΟ (KECO)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΤΣΟ (KECO)
(κύριο όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
6. Με την Φ. 19902/2016/0010019/31-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 

χώρα από 15-07-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ (LLUPO)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΙΓΙΑΝ (ADRIJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΠΟ (LLUPO)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 20022/2017/0014148/31-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΙΑΝΚΑ (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ 
(πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ, 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 26-11-1999 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI)
(κύριο όνομα) ΣΟΚΡΑΤ (SOKRAT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (GURI)
(κύριο όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA).
2. Με την Φ. 20421/2017/0015322/22-09-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΟΦΙΚ (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΝΤΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-02-2000
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕ-
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΑΪ (SADIKAJ)
(κύριο όνομα) ΝΤΕΛΙ (DELI).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48443Τεύχος Β’ 3984/15.11.2017

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΑΪ (SADIKAJ)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
3. Με την Φ. 20419/2017/0015319/22-09-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΑΠΕ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-12-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 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 09-04-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΠΕ (DAPE)
(κύριο όνομα) ΣΩΤΗΡ (SOTIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΠΕ (DAPE)
(κύριο όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (IRINI).
4. Με την Φ. 20031/2017/0014151/31-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 02-06-2006 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΖΑΜΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 03-04-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, 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 23-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΜΑΚΟΥ (ZAMAKU)
(κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΜΑΚΟΥ (ZAMAKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).
5. Με την Φ. 20008/2016/0010564/31-07-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 31-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ 
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, 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 22-06-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΙ (NIKOLLI) 
(κύριο όνομα) ΒΕΡΑ (VERA).
6. Με την Φ. 20100/2016/0011098/18-09-2017 

απόφαση του Συντονιστή 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 07-06-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο) ΚΕΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙ-
ΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγρά-
φη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
05-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΝΑΝΙ (QENANI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΑΝΙ (QENANI) 
(κύριο όνομα) ΝΤΟΡΣΕΛΑ (DORSELA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.   Με την αριθμ. Φ. 17455/2017/0000428/31-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΜΑ (όνομα) 
ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΙΚΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 17-12-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 11795/57/22-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48444 Τεύχος Β’ 3984/15.11.2017

2. Με την αριθμ. Φ. 15703/2017/0009916/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 28-11-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΕΒΑ 
(όνομα) ΚΡΕΜΕΝΑ (πατρώνυμο) ΤΙΧΟΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 01-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. 1430/35/06-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθμ. Φ. 19246/2017/0013822/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΝΗ (όνο-
μα) ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3036/23-03-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4. Με την αριθμ. Φ. 19247/2017/0013824/14-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΝΗ 
(όνομα) ΣΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-10-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
3037/23-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

5. Με την αριθμ. Φ. 18943/2017/0015551/18-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 

29-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΖΙΚΗΣ (όνο-
μα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 11795/123/22-10-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την αριθμ. Φ. 16243/2017/0015864/22-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 16-09-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΚΑΓΟΥΕΡΕ (όνο-
μα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-1983, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2002 
σύμφωνα με την αριθμ. 10970/11/20-07-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την αριθμ. Φ. 18554/2017/0000247/31-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 08-03-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΑ 
(όνομα) ΑΓΚΛΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-10-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
11445/104/29-09-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

8. Με την αριθμ. Φ. 17578/2017/0013416/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 17-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΗ (όνο-
μα) ΚΛΕΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΟΥΤΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 11285/37/
22-09-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττι-
κής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου 
του από ΚΛΕΣΤΙΑΝ ΤΣΑΝΗ σε ΚΛΕΣΤΙΑΝ ΤΣΑΝΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την αριθμ. Φ. 20851/2017/0014879/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΓΙΑΪ 
(όνομα) ΤΟΜΑΣ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
16164/77/20-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 25333/2017/0016817/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 04-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΤΕΝΤΑΪ 
(όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10- 1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 8550/5/02-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την αριθμ. Φ. 20914/2017/0015780/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 05-07-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΛΕΜΑΣΙ 
(όνομα) ΒΙΡΓΙΝΙΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 2201/40/17-03-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΒΙΡΓΙΝΙΑ 
ΚΑΛΕΜΑΣΙ σε ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΛΕΜΑΣΗ.

4. Με την αριθμ. Φ. 20903/2017/0015890/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
6520/27/23-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την αριθμ. Φ. 21103/2017/0016804/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΙ-
ΖΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-11-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. 11285/41/22-09-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την αριθμ. Φ. 21134/2017/0016750/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
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γίνεται αποδεκτή η από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06- 2014 σύμφωνα με την αριθμ. 8080/23/
07-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ. 19663/2017/0013855/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 17-05-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΝΤΙ 
(όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. 170/7/19-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την αριθμ. Φ. 19833/2017/0015366/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΒΤΣΕΝ-
ΚΟ (όνομα) ΠΩΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννή-
θηκε στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ την 15-01-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14360/20/
09-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθμ. Φ. 20515/2017/0011777/25-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 22-06-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΟ-
ΝΟΥΖΙ (όνομα) ΓΙΟΝΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1988, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθμ. 4030/36/13-04-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθμ. Φ. 20781/2017/0014839/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΟΧΟΥ 
(όνομα) ΜΑΛΒΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-07-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 
3770/78/14-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την αριθμ. Φ. 20589/2017/0012856/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΣΟΥΦΙ 
(όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-12-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
2377/60/17-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

6. Με την αριθμ. Φ. 20619/2017/0014830/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
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συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ 
(όνομα) ΜΗΝΑ (πατρώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΕΣΙΧ ΓΑΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟΣ την 10-05-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με 
την αριθμ. 16287/39/22-01-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΜΗΝΑ ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ σε ΜΗ-
ΝΑΣ ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθμ. Φ. 38796/2017/0005474/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-10-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΡΙΑΜΙ 

(όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΣΕΪΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ. 53.1/9543/25-09-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ. 38812/2017/0005570/08-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-10-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥ-
ΣΑΪ (όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.53.1/10156/03-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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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