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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση Αλλοδαπής
Με τη Φ.143260/2017/0037121/23-02-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α΄),
όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 17-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΟΡΡΕΑ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΣΩΚΡΑΤ,
γεν. 23-11-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με τη Φ.19080/2016/0023088/19-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
30-08-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΓΚΡΑΜΠΟΒΑΪ
(πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 03-06-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθ. 8520/15/15-06-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με τη Φ.14738/2018/0001280/19-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
07-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΚΑΛΛΟΓΚΕΡΗ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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
30-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 18400/2/23-11-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Ο Υπουργός

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ.36399/2018/0006486/12-04-2018 απόφαση
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 αποδεκτή η
από 21-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΟΣ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 07-08-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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
25-01-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα)
ΛΙΡΙΜ (LIRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΙ (HASANI) (κύριο όνομα)
ΑΝΕΤΑ (ΑΝΕΤΑ).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τη Φ.3337/2018/0001105/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α'),
γίνεται δεκτό το από 19-01-2018 αίτημα του (επώνυμο)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΔΩΝΙΣ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14
παρ.1 του ν .3284/2004.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με τη Φ.3470/2018/0001108/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -

Τεύχος Β’ 1601/09.05.2018

Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217
/Α'), γίνεται δεκτό το από 14-02-2018 αίτημα του πατέρα
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΤΙΒΑΖΙΝ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΤΑΪΛΑΝΔΗ την 04-12-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 2 του ν.3284/2004.
2. Με τη Φ.3471/2018/0001111/12-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/
Α), γίνεται δεκτό το από 30-03-2018 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΑΒΑΛΟΣ (όνομα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2014, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν.3284/2004.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τη Φ.2702/2018/0000247/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται δεκτό το από 18-08-2016 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΕΡΝΤΕΤΣΙ (όνομα)
ΣΑΡΛΙΖΕ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΙΤΑΛΙΑ την 28-11-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν.3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με τη Φ.3169/2018/0000056/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α'),
γίνεται δεκτό το από 27-12-2017 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΕΡΝΤΕΤΣΙ (όνομα) ΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΙΤΑΛΙΑ την 26-06-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
2. Με τη Φ.3170/2018/0000057/17-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
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νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α'),
γίνεται δεκτό το από 27-12-2017 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΚΕΡΝΤΕΤΣΙ (όνομα) ΝΟΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΙΤΑΛΙΑ την 26-06-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή TEI.
Με τη Φ.2680/2018/0000421/18-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
21-06-2016 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΠΑΠΕΡΡΙ (όνομα) ΜΑΛΒΙΝΑ (πατρώνυμο)
ΦΕΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-09-1990,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 08-12-2015 από ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

17635
(9)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τη Φ.17441/2017/0002015/12-02-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217/Α), γίνεται δεκτό το από 18-01-2017 αίτημα του
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΥΡΗΣ
(όνομα) ΜΑΡΚΟΣ (πατρώνυμο) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-12-2016, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ. 17397/2018/0000617/11-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α'), γίνεται δεκτό το από
28-08-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία
(επώνυμο) ΦΑΡΜΑΚΑ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2017, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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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
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