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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελλληνικής Ιθαγένειας

Αρ. Φύλλου 1191

συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017
σύμφωνα με την αριθμ. 5869/22.9.2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ι

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

1.- Με την αριθμ. Φ.2923/2017/0002253/19.3.2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 27.9.2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο)
ΤΟΤΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 9.8.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. 5994/27.9.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
2.- Με την αριθμ. Φ.2924/2018/0000423/19.3.2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, 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 27.9.2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΝΙ (όνομα)
ΜΑΡΙΟΥΣ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19.8.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη

1.- Με την Φ.3530/2017/0001760/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 12.4.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΑΚ
(επώνυμο) ΜΙΣΑ (πατρώνυμο) ΟΛΣΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 13.3.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
14.4.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΣΑ (MISHA) (κύριο όνομα)
ΟΛΣΙ (OLSI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΣΑ (MISHA) (κύριο όνομα)
ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA).
2.- Με την Φ.3550/2017/0002098/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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
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Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 5.5.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ
(επώνυμο) ΚΟΡΡΟΝΑΤΣΕ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 7.9.2010, και κατοικεί στο
Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 του διαμένει νόμιμα
στη χώρα από 9.9.2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΟΝΑΤΣΕ (KORRONACE) (κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΡΟΝΑΤΣΕ (KORRONACE) (κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA).
3.- Με την Φ.3575/2017/0002475/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 30.5.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΣΙ (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΦΙΛΛΟΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 24.5.2005, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 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
26.3.2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα)
ΦΙΛΛΟΡ (FILLOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΟΛΛΑΡΙ (KANTOLLARI) (κύριο όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛΑ (MANUELA).
4.- Με την Φ.3601/2017/0002660/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 26.6.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΡΣ (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.11.2010, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 13.12.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ (CACA) (κύριο όνομα)
ΠΕΛΟΥΜΠ (PELLUMB)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑ (CACA) (κύριο όνομα)
ΕΜΙΓΚΕΝΑ (EMIGENA).
5.- Με την Φ.3622/2017/0002809/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
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ας - Στερεάς Ελλάδας, 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 12.7.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΟΛΑ
(επώνυμο) ΚΟΥΡΜΠΑΤΗ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙΣΟΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5.11.2010, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 6.5.2003 και ο πατέρας της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΜΠΑΤΗ (KURBATI) (κύριο
όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΡΜΠΑΤΗ (KURBATI) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).
6.- Με την Φ.3651/2018/0000602/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 31.7.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤ
(επώνυμο) ΜΙΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21.11.2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 5.9.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (MIZA) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (MIZA) (κύριο όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
7.- Με την Φ.3652/2017/0004975/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 31.7.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΙΟΝΕΛ
(επώνυμο) ΜΙΖΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.2.2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 5.9.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (MIZA) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΖΑ (MIZA) (κύριο όνομα)
ΠΡΑΝΒΕΡΑ (PRANVERA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
1.- Με την Φ.1515/2017/0001117/16.3.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 31.5.2017 δήλωση αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)
ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟ (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (πατρώνυμο)
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18.10.2003,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11.7.2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (AHMATI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (AHMATI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
2.- Με την Φ.1516/2017/0001118/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 31.5.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΝΤΑ (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18.8.2006, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΗΣ, 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
11.7.2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (AHMATI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (AHMATI) (κύριο όνομα)
ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
3.- Με την Φ.1520/2017/0001131/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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
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Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 9.6.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ
(επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22.10.2004, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24.4.1998 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (MALIQI) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙ (BOSTANXHI) (κύριο
όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
4.- Με την Φ.1521/2017/0001132/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 9.6.2017 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΧΕΝΡΙΚ
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19.10.2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 28.6.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝ (MARJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα)
ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΓΙΕ (BUKURIJE).
5.- Με την Φ.1535/2017/0001243/16.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 23.6.2017 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.12.2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 24.4.1998 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΙΚΙ (MALIQI) (κύριο όνομα)
ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙ (BOSTANXHI) (κύριο
όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1191/02.04.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία 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 ιστοσελίδα 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 υπηρεσίες 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 Συνδρομητές. 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 δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02011910204180004*

