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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.16976/2017/0021975/17-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙ-
ΛΙΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-07-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, 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 27-09-1999 και ο πατέρας 
της κατέχει ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΟ (GJORGO) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΟ (GJORGO) (κύριο όνο-

μα) ΣΟΥΕΛΑ (SUELA)
2. Με την Φ.17636/2017/0016994/17-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΕΪΖΟ 
(επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 09-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΙ (SAMI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΪΖΑΪ (VEIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ (JULIANA)

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(2)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την Φ.17836/2016/0013325/06-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 04-09-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΩΡΑ (FLORA)
2. Με την Φ.17838/2016/0013327/06-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΖΑ 
(επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΩΡΑ (FLORA)
3. Με την Φ.17840/2016/0013331/06-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΙΕΤΑ 
(επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-06-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΤΖΑ (NEXHA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΩΡΑ (FLORA)

4. Με την Φ.17844/2016/0013340/06-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΚΑΠΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 31-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΑ (KAPA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΑ (KAPA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΙΝΕ (ALBINE)
5. Με την Φ.17851/2016/0013358/06-11-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΑΪΤ 
(επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, 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 20-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡ (ZAMR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) (κύριο όνομα) 

ΤΑΝΟΥΣΕ (TANUSHE)

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
       Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.17862/2016/0013372/10-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 
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αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΝΤΑ (επώνυμο) 
ΜΠΕΧΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ, 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 
29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ (BEHARI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΡΙ (BEHARI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΠΙΑΝΑ (LUBIANA)
2. Με την αριθ. Φ.18041/2017/0021612/10-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 09-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ (όνο-
μα) ΠΑΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 13-02-2015 από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

3. Με την αριθ. Φ.17917/2017/0021620/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΑΪ (όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΡΡΟΚ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-12-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 170/46 / 22-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.18065/2017/0021601/10-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 13-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΜ-
ΖΑ (όνομα) ΧΕΝΡΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 

παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 6100/72 / 17-05-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ.17958/2017/0021609/10-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΠΟΡΕ 
(όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (πατρώνυμο) ΒΙΛΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-03-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 18194/50/ 
16-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

6. Με την αριθ. Φ.17937/2017/0021615/10-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΤΙΡΑ 
(όνομα) ΚΑΜΙΛΑ (πατρώνυμο) ΧΑΝΟΡΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 2890/59/ 
31-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.17472/2017/0021216/06-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2016 δήλωση - αίτηση 
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του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΑ 
(όνομα) ΕΡΙΝΤ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑ-
ΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 5340/50/ / 05-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.17928/2017/0021212/06-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΝΑ (όνο-
μα) ΛΕΟΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-09-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθ. 2808/8/ 
29-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

3. Με την αριθ. Φ.17960/2017/0021204/06-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΗ 
(όνομα) ΓΚΡΕΪΣ (πατρώνυμο) ΜΥΖΑΦΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1985, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 5515/20/11-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.17969/2017/0021200/06-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 07-06-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ 
(όνομα) ΑΝΤΟΡΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΤΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-05-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 

την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 5340/45/ 
28-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.16380/2017/0017919/12-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 22-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙ (επώνυμο) 
ΒΑΣΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (VASKU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΣΚΟΥ (VASKU) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΚΑ (FLORIKA)
2. Με την Φ.17235/2017/0015361/12-10-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-05-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 02-01-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 αριθ. 11390/9/01-08-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(6)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

  1.  Με την Φ.18686/2016/0017651/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-
07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΤΖΑΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-10-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 11093/39/01-08-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.17821/2017/0019084/03-11-2017 
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 01-06-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ 
(όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 11800/52/ 19-10-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ.17824/2017/0020605/03-11-2017 
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 01-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) 
ΦΑΜΠΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΘΟΜΑ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθ. 2377/52 / 21-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.17826/2017/0020608/03-11-2017 
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 01-06-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ 
(όνομα) ΑΝΑΡΙΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΘΟΜΑ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-04-1990, και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 2377/50/ 21-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ.17827/2017/0020612/03-11-2017 
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 01-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΕ (όνομα) 
ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-02-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΥ-
ΡΕΩΤΙΚΗΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 9422 / 16-06-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

  1.  Με την Φ.17871/2016/0013387/06-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
02-06-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΒΑΛΙΝΟ (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2013 
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σύμφωνα με την αριθ. 3321/103/07-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Mε την αριθ. Φ.14749/2017/0003286/06-11-2017 
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
10-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΡΚΟ (όνομα) 
ΤΖΕΜΜΑ (μητρώνυμο) ΤΖΕΜΜΑ , που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 11635/114 / 14-10-2015 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ.17469/2017/0021235/06-11-2017 
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 17-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΑ (όνομα) 
ΝΤΟΝΑΤΕΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΜΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑ-
ΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 1710/59/ /10-03-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(8)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

  1.  Με την αριθ. Φ.17887/2017/0020620/03-11-2017 
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 02-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (όνομα) 
ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 01-09-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 5020/45/ 06-05-2016 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.17888/2017/0020631/03-11-2017 
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 02-06-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΜΟ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΑΚΙ (πατρώνυμο) ΤΣΑΤΣΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 1710/57/ 
10-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

3. Με την αριθ. Φ.17895/2017/0020637/03-11-2017 
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 02-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (όνο-
μα) ΕΡΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-12-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 16010/5/ 
18-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

4. Με την αριθ. Φ.17919/2017/0020667/03-11-2017 
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 06-06-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ 
(όνομα) ΕΝΡΙΚ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
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αριθ. 18194/26/16-02-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(9)
        Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

   1. Με την Φ.17896/2016/0014882/03-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΟ 
(επώνυμο) ΡΙΜΠΑΪ (πατρώνυμο) ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΜΠΑΪ (RIBAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΑΓΓΕΛ (VANGEL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΜΠΑΪ (RIBAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
2. Με την αριθ. Φ.17847/2017/0020648/03-11-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΟΤΣΙ 
(όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-09-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 17784/46/10-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Mε την αριθ. Φ.17867/2017/0020617/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΛΑ (όνο-
μα) ΜΑΡΣΙΑΝΤ (πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 17175/93/02-02-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.17921/2017/0020658/03-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 06-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΔΙ (όνο-
μα) ΣΕΝΤΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 4750/46/ 
21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

 Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   
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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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