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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. 104098/2018/0003304/16-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

Αρ. Φύλλου 1788

τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
02-06-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΟΜΑΤΙ
(όνομα) ΠΕΤΡΟ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο
Αθηναίων, 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 αριθμ. 18369/85/
19-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Με την Φ. 104106/2018/0003339/16-04-2018 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 1B 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) ΜΠΕΝΙΑ (όνομα) ΒΑΣΙΛ
(πατρώνυμο) ΜΙΛΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
02-05-1986 και κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006, σύμφωνα με την
αριθμ. 2890/52/31-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
3. Με την Φ. 104806/2018/0000392/16-04-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 04-07-2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ
(όνομα) ΕΛΒΙΣ (πατρώνυμο) ΥΛΜΠΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-02-1988 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
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λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006
σύμφωνα με την αριθ. 4750/12/22-04-2016 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
4. Με τη Φ. 104838/2018/0000388/16-04-2018 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 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 06-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΕ (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 15-04-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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
30-06-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 5515/73/12-05-2016
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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το από 21-02-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΝΤΟΡΟΒΙΤΣ
(όνομα) ΓΚΑΛ ΜΠΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΟΦΕΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 09-08-1995, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
1 παρ.1 του ν.1438/1984.
2. Με την Φ.110075/2017/0012607/16-04-2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό
το από 21-02-2017 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΝΤΟΡΟΒΙΤΣ (όνομα) ΝΙΡ (πατρώνυμο) ΟΦΕΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 27-06-2004,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική
βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.
3. Με την Φ.110076/2017/0012609/16-04-2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από
21-02-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΝΤΟΡΟΒΙΤΣ (όνομα)
ΡΑΖ (πατρώνυμο) ΟΦΕΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την
15-07-1999, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1438/1984.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
(4)
Ι

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
(2)

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Με την Φ.50745/2018/0000338/13-04-2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το
από 22-01-2009 αίτημα του (επώνυμο) ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
(όνομα) ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 03-07-1975, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
1. Με την Φ.110074/2017/0012606/16-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό

1. Με την Φ.110078/2017/0012613/16-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το
από 21-02-2017αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΜΑΤΣΑ (όνομα) ΣΙΡΙ (πατρώνυμο) ΟΜΕΡ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 04-04-2010, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3838/2010.
2. Με την Φ.110079/2017/0012619/16-04-2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται
δεκτό το από 21-02-2017αίτημα του γονέα της ανήλικης
(επώνυμο) ΜΑΤΣΑ (όνομα) ΖΟΧΑΡ (πατρώνυμο) ΟΜΕΡ,
που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 20-04-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης
το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του
ν. 3838/2010.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Με τη Φ.111404/2017/0022166/04-04-2018 απόφαση
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 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 του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
22-06-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
Ι

(6)
Ανάκληση απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση την παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με τη Φ.38924/2018/0006943/ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η
με αριθμ. Φ.38924/2017/0006337/03-04-2017 απόφαση,
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1528/Β΄/04-05-2017), περί κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), του αλλοδαπού SHUKULLI
(ΣΟΥΚΟΥΛΙ) APΟSTOL (ΑΠΟΣΤΟΛ) του MAKSIM (ΜΑΞΙΜ)
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 21-01-1993 και κατοικεί
στο Δήμο Ηλιούπολης, για τους λόγους που αναφέρονται
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.
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Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1285/τ.Β΄/12-4-2017,
γίνεται η διόρθωση ως προς την ημερομηνία γέννησης
από το λανθασμένο:
«15/4/2003»
στο ορθό:
«9/4/2003»
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(8)
Στην Φ.64270/2010/0008569/02-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 110/τ.Β΄/24-01-2017
ως προς το επώνυμο, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο:
«ΧΑΓΟΥΕΛ»
στο ορθό:
«ΜΠΕΚΕΡ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(9)
Στην Φ. 104130/2017/0029240/11-01-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 459/τ.Β΄/14-02-2018 ως προς την
παράλειψη εξελληνισμού του επιθέτου, γίνεται η εξής
διόρθωση:
από το λανθασμένο:
«χωρίς εξελληνισμό»
στο ορθό:
«Εγκρίνουμε τον εξελληνισμό του επιθέτου της από
ΦΕΪΜΙ σε ΦΕΪΜΗ»
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΝΑΚΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην Φ.101123/2016/0003438/28-3-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

(10)
Στην Φ. 109581/2018/0000248/11-01-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 179/τ.Β΄/26-01-2018 ως προς τον
τόπο γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο:
«ΑΛΒΑΝΙΑ»
στο ορθό:
«ΕΛΛΑΔΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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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

*02017882105180004*

