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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22080/2016/0019100/08-01-2018 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 29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΕΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 06-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
04-05-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΖΑ (RREZA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ALBERT).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΖΑ (RREZA) (κύριο όνομα) 
ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).

2. Με την Φ.22070/2017/0022479/19-12-2017 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 29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 09-06-2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).
3. Με την Φ.22068/2017/0022568/19-12-2017 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 29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΙΚ (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΠΑ 
(πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 
29-09-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΠΑ (GERBA) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MUSTAFA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΜΠΑ (GERBA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΝΤΑ (ANILDA).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Με την Φ.22052/2017/0022561/11-12-2017 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 28-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) ΝΤΑΠΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑ-
ΝΩΝ, 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 
25-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΠΙ (DAPI) (κύριο όνομα) ΓΙΩΡ-

ΓΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΠΙ (DAPI) (κύριο όνομα) ΝΑ-

ΤΑΣΑ (NATASHA).
5. Με την Φ.22020/2017/0021907/19-12-2017 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 27-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΔΑΝΑΗ (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΙΣΤΕ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-06-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 
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 
31-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΝΙΣΤΕ (BRANISTE) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΝΤΚΟ (FEDKO) (κύριο όνομα) 

ΛΙΒΙΑ (LIVIA).
6. Με την Φ.22019/2017/0022496/19-12-2017 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 27-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-05-2008, 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 20-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑΪ (BEGAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΟ (BRAHO) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

   (2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.Με την Φ.22399/2016/0021371/08-01-2018 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 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑ-
ΝΩΝ, 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 
26-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΙΝΤΑ (LEONIDA).
2. Με την Φ.22417/2016/0021406/02-01-2018 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 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΡΟΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΡΟΓΚΟΖΙ 
(πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-06-2010, 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 03-10-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΓΚΟΖΙ (ROGOZI) (κύριο όνομα) 

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΓΚΟΖΙ (ROGOZI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
3. Με την Φ.22427/2016/0021427/15-12-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
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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 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΑΥΛΟ (επώνυμο) ΖΑΪΜΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ, 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 
05-11-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΪΜΙ (ΖΑΙΜΙ) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΪΜΙ (ΖΑΙΜΙ) (κύριο όνομα) ΚΛΑ-

ΟΥΝΤΕΤΑ (KLAUDETA).
4. Με την Φ.22345/2016/0020928/11-12-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 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 10-11-1998 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
5. Με την Φ.22343/2017/0022682/11-12-2017 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 20-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΣΕ-
ΡΙΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-11-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 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 
06-02-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο 

όνομα) ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΙΑΝΑΪ (SERJANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).

6. Με την Φ.22401/2016/0021374/08-01-2018 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 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ 
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑ-
ΝΩΝ, 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 
26-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑΪ (DEMAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΙΝΤΑ (LEONIDA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι   

(3) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22310/2016/0020632/02-01-2018 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΪΒΙΝΤ (επώνυμο) ΜΕ-
ΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
27-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (ΜΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑΝΙ (ΜΕΤΑΝΙ) (κύριο όνομα) 

ΛΑΟΡΕΤΑ (LAORETA).
2. Με την Φ.22307/2016/0020629/09-01-2018 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
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κης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
23-03-2010, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-01-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΜΑ (DEMA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΥΜΠΙΓΕ (OLIMBIJE).
3. Με την Φ.22321/2017/0023278/02-01-2018 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΒΙΟΣΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΕΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΔΡΟΚΛΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
07-06-2010, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-05-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΕΤΑ (KOLETA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΟΚΛΗ (ANDROKLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΕΤΑ (KOLETA) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA).
4. Με την Φ.22294/2016/0020376/02-01-2018 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 13-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΓΚΙΡ (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
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 
21-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (BARCI) (κύριο όνομα) 

ΟΥΡΙΜ (URIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (BARCI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑΝΕ (ARTANE).
5. Με την Φ.22316/2016/0020652/11-12-2017 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ 
(πατρώνυμο) ΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
01-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 
01-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΝΤΕΡ (SANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΠΑΣ-

ΚΕ (PASHKE).
6. Με την Φ.22314/2016/0020648/02-01-2018 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 18-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΦΟΝΣ (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝ 
(πατρώνυμο) ΡΕΝΑΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 27-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 
20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝ (STOCEN) (κύριο όνο-

μα) ΡΕΝΑΤΟ (RENATO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΤΣΕΝ (STOCEN) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)    
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22140/2017/0022073/07-12-2017 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 04-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΛΙΝΤ (επώνυμο) ΠΑΛΟΚΑΪ 
(πατρώνυμο) ΕΛΒΙΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
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18-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
05-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΟΚΑΪ (PALOKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΛΒΙΣ (ELVIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΟΚΑΪ (PALOKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΖΑΝΑ (ΖΑΝΑ).
2. Με την Φ.22132/2017/0023358/02-01-2018 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 04-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΤΟΜΟΡΙ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-12-2005, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-03-2003 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΜΟΡΙ (TOMORI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΜΟΡΙ (TOMORI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
3. Με την Φ.22085/2016/0019105/08-01-2018 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 29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (επώνυμο) ΡΕΖΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-10-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 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 
23-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΖΑ (RREZA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΖΑ (RREZA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
4. Με την Φ.22084/2016/0019104/02-01-2018 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 29-09-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΡΙΑ (επώνυμο) ΛΑΛ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
02-06-2009, 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, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-08-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL) (κύριο όνομα) ΚΑΣΜΙΡ 

(KASHMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI) (κύριο όνομα) ΜΕΕΝΑ 

(ΜΕΕΝΑ).
5. Με την Φ.22148/2016/0019409/07-12-2017 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 04-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΛΟΥΑΝΤΟ (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 16-01-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
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 
02-11-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΑΝΤΩΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΪ (KARAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
6. Με την Φ.22152/2016/0019425/09-01-2018 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 04-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ 
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελλη-
νικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 22-10-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟ-
ΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ή 
ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ (ZERIDHI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ (ZERIDHI) (κύριο όνομα) 
ΦΟΥΛΛΑΝΖΑ (FULLANZA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(5) 
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.22233/2016/0020076/19-12-2017 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 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΓΚΟΡΓΚΙ 
(πατρώνυμο) ΜΙΛΑΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 31-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
07-02-2004 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΡΓΚΙ (GOURGY) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΛΑΑΝΤ (MILAAD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΑ (ΗΑΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΡΦΑΤ (MRFAT).
2. Με την Φ.22224/2017/0022890/19-12-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΜΑΛΟΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΛΟΥΖΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
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 
08-05-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟΚΟΥ (MALOKU) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΖΕΖΙΜ (LUZEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟΚΟΥ (MALOKU) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΕΣΙΡΕ (DESHIRE).
3. Με την Φ.22223/2017/0022907/19-12-2017 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 11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΗΛ (επώνυμο) ΡΑΜΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑ-
ΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-01-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΜΑ (RAMA) (κύριο όνομα) ΙΡΜΑ 

(IRMA).
4. Με την Φ.22215/2017/0022925/19-12-2017 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 06-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΚΑΝΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-08-2004, 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, 
η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-08-2001 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΟΥΣΙ (KANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΟΥΣΙ (KANUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΦΛΟΡΙΓΕ (FLORIJE).
5. Με την Φ.22156/2016/0019434/09-01-2018 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 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 04-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΟΣ (επώνυμο) 
ΖΕΡΙΔΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 15-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 22-10-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ (ZERIDHI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ (ZERIDHI) (κύριο όνομα) 

ΦΟΥΛΛΑΝΖΑ (FULLANZA).
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6. Με την Φ.22226/2017/0022874/19-12-2017 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 Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
11-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ (επώνυμο) ΜΑΛΟΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΖΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-
ΡΟΥ, 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 
11-09-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΟΚΟΥ (MALOKU) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΖΕΖΙΜ (LUZEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΟΚΟΥ (MALOKU) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΕΣΙΡΕ (DESHIRE).
7. Με την Φ.22154/2016/0019430/09-01-2018 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 04-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΗΣ (επώνυμο) 
ΖΕΡΙΔΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 07-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ, 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 22-10-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΔΕΛΤΙΟ 
ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ή ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ (ZERIDHI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΡΙΔΙ (ZERIDHI) (κύριο όνομα) 

ΦΟΥΛΛΑΝΖΑ (FULLANZA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι 

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.17943/2018/0000388/14-02-2018 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 07-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-

λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟΣ (επώνυμο) ΣΙΜΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 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 
05-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΜΑΚΟΥ (SIMAKU) (κύριο όνο-

μα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΣΑΚΟΛΛΙ (HASANKOLLI) (κύ-

ριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
2. Με την Φ.18403/2018/0000600/14-02-2018 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 30-06-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΜΠΟΡΙΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
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 
08-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΙΤΣΙ (BORICI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΡΙΤΣΙ (BORICI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA).
3. Με την Φ.18722/2016/0017836/14-02-2018 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 19-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ 
(πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-10-2005, 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 
17-07-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΣΚΟΥΡΤΙ (SHKURTI) (κύριο όνομα) 

ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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