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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. 17674/2016/0012583/19-07-2017 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 
26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) 
ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 14-01-1998 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
(κύριο όνομα) ΟΥΡΙΜ (URIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
2. Με την Φ. 17680/2016/0012597/19-07-2017 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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) ΣΤΟΠΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 26-12-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΟΠΑΝΙ (STOPANI)
(κύριο όνομα) ΠΙΡΟ (PIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΟΠΑΝΙ (STOPANI)
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA).
3. Με την Φ. 17706/2016/0012651/19-07-2017 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 
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από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΤΟΜΑ (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 
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 
16-06-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΜΑ (ΤΟΜΑ)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΜΑ (ΤΟΜΑ)
(κύριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
4. Με την Φ. 17715/2016/0012663/19-07-2017 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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 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 10-02-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (KORONI)
(κύριο όνομα) ΑΛΕΞ (ALEKS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡΟΝΙ (KORONI)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
5. Με την Φ. 17723/2016/0012675/19-07-2017 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 26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑΓΚΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 21-09-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΓΚΙ (KOLAGJI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΑΝΙΤ (ARIANΙΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΙΛΑΪ (BALILAJ)
(κύριο όνομα) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAJMONDA).
6. Με την Φ. 17725/2016/0012677/19-07-2017 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 
26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-01-2003, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-01-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΑΡΙ (KOKOSHARI)
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΑΡΙ (KOKOSHARI)
(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
7. Με την Φ. 17728/2016/0012681/19-07-2017 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 
26-05-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΠΟΛΥΞΕΝΗ (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-11-2006, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-01-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΑΡΙ (KOKOSHARI)
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΚΟΣΑΡΙ (KOKOSHARI)
(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
8. Με την Φ. 16469/2016/0007225/19-07-2017 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 24-03-2016 δήλωση - αίτηση της μητέρας της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΡΙΚΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
24-07-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 14-04-1998 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΓΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΚΑ (RIKA)
(κύριο όνομα) ΓΚΡΑΜΟΣ (GRAMOS).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΙΚΑ (RIKA)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDJANA).
7. Με την Φ. 16471/2017/0013556/19-07-2017 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 24-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΚΙΡΑΤ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΛΓΟΥΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-12-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, 
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 
25-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH)
(κύριο όνομα) ΚΟΥΛΓΟΥΙΝΤΕΡ (KULWINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR)
(κύριο όνομα) ΑΜΑΝΠΡΙΤ (AMANPREET).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

    (2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 28799/2017/0004268/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
09-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERAJ) ΑΡΗΣ (ARIS) ον. πατρός 
ΝΤΙΛΑΒΕΡ (DILAVER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 417669, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1962 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

2. Με την Φ. 28800/2017/0004398/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
09-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΖΑΦΕΡΑΪ (XHAFERAJ) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISE) 
ον. πατρός ΝΤΙΛΑΒΕΡ (DILAVER), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό
Α 420075, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1966 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

3. Με την Φ. 33138/2017/0006273/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 

17-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ (RUBATI) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIRAQ) ον. 
πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 335484, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-01-1978 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

4. Με την Φ. 33656/2016/0007025/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΥΡΚΟ (QIRKO) ΓΚΑΣΤΟΝ (GASTON) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΑΚΗ (JORGAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 443198, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-07-1959 και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

5. Με την Φ. 34321/2017/0005650/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
04-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SOTIR) ον. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 415397, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1964 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

6. Με την Φ. 33731/2016/0023907/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΗΤΡΗ (MITRI) ΒΑΣΙΛ (VASIL) ον. πατρός ΧΡΗΣ-
ΤΟ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 494683, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1956 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

7. Με την Φ. 33332/2016/0006385/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΟΖΔΗΜΑΣ (KOZDHIMA) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASIL) 
ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 498572, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-03-1959 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

8. Με την Φ. 34371/2016/0025504/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΥΤΙΑΖΗΣ (QITJAZI) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER) ον. 
πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
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Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 353411, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-02-1977 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

9. Με την Φ. 37864/2017/0005991/04-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
11-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΣΚΕΥΗΣ (SHQEVI) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR) ον. πατρός 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ (JANAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 373358, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1967 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

10. Με την Φ. 38032/2017/0005990/04-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
18-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΓΚΙΝΗ (GJINI) ΦΙΟΡΑΛΜΠ (FJORALB) ον. πατρός 
ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 420408, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

   (3)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 37804/2017/0005976/10-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
06-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΣΑΒΕΤΑ (SAVETA) ΚΟΣΜΑΣ (ΚΟΖΜΑ) ον. 
πατρός ΛΑΜΠΗ (LLAMBI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 372782, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1985 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

2. Με την Φ. 39113/2017/0009715/10-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
27-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΣΑΤΣΗΣ (CACI) ΠΑΣΚΑΛ (PASKAL) ον. πατρός 
ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 407012, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-02-1952 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

3. Με την Φ. 38356/2017/0008958/10-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
12-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΒΑΣΙΛΗ (VASILI) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN) ον. πατρός 
ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 330886, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-10-1981 και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

     (4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 6572/2016/0007937/20-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (επώνυμο) ΖΟΥΓΚΡΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΕΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-05-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.3/8742/30-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την Φ. 6574/2016/0007939/20-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου, 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 
17-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΕΝ (επώνυμο) ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ 
την 02-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΩ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/9723/17-10-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την Φ. 6592/2016/0008027/20-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
24-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ 
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(πατρώνυμο) ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-01-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 40224/11-05-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ. 6687/2016/0008666/20-07-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΟΣ (επώνυμο) ΜΙΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 16-09-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.3/11722/05-12-2016 σε ορθή 
επανάληψη 19/7/2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

  Με εντολή Συντονιστή
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

    (5)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 1452/2017/0000697/11-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΝΓΚΟΥ 
(BANGO) ΕΥΣΤΑΘΙΑ (STATHICA) ον. πατρός ΛΕΦΤΕΡ 
(LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 298137, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. 

2. Με την Φ. 1453/2017/0000698/11-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΝΓΚΟΣ 
(BANGO) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN) ον. πατρός ΛΕΦΤΕΡ 
(LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 298138, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-12-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. 

3. Με την Φ. 1504/2017/0001199/11-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΜΑΝΙ (ΤΟΜΑΝΙ) ΜΠΛΕΝΤΑΡ 
(BLEDAR) ον. πατρός ΤΟΛΗ (TOLI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
297892, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1988 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

   (6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ. 868/2017/0001122/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2015 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΟΛΕΜΗ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-04-1988, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 30-06-2003 σύμφωνα με την 
αριθμ. 10749/12-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθμ. Φ. 1464/2017/0000944/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΧΥΣΕΝΙ (όνομα) ΤΣΕΛΕΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώ ς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. 13336/09-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθμ. Φ. 1490/2017/0001265/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
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με 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') 
γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΟ (όνομα) 
ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 3021/14-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

     (7)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 763/2017/0001069/11-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΚΑΝΟ (COKANO) ΓΕΩΡΓΙΑ 
(JORGULLA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMΙΤER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 253437, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-05-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.

2. Με την Φ. 1491/2017/0001196/11-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-05-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΑ (KOLA) ΤΑΝΙΑ 
(TANJA) ον. πατρός ΓΙΟΒΑΝ (JOVAN), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 473886, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. 

3.  Με την Φ. 1522/2017/0001206/11-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 12-06-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΣΙ (BELSHI) 
ΚΕΪΝΤΑ (KEJDA) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 475772, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-11-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΗΣ.

4. Με την Φ. 1523/2017/0001207/11-07-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 

γίνεται αποδεκτή η από 12-06-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΣΙ (BELSHI) 
ΕΣΛΙ (ESLI) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 485373, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-10-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΗΣ.

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    (8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ. 357/2017/0000988/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
16-11-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΟΣΤΟΛΑΚΕ (όνομα) ΚΟΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 
22-12-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμ-
φωνα με την αριθμ. 9366/20- 10-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθμ. Φ. 313/2017/0001066/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 12-04-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΑΛΠΑ (όνομα) ΡΕΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙΟΥ, που 
γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 07-08-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 2471/09-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθμ. Φ. 1524/2017/0001208/11-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 
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217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΕΛΜΑΖΙ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 6409/07-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

  (9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθμ. Φ. 5016/2017/0002833/17-07-2017 
απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 25-11-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΛΑΣΙ 
(όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1985, και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/9338/23-11-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθμ. Φ. 6683/2017/0000203/17-07-2017 
απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
05-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (όνομα) 
ΑΛΕΣΣΙΑ (πατρώνυμο) ΤΣΕΡΤΣΙΖ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ, 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 αριθμ. 
Φ.20.4/9110/27-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

3. Με την αριθμ. Φ. 6939/2017/0002156/17-07-2017 
απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΛΑΚΟΥ 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) ΜΠΕΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΙΑΝΝΟΥ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/110/13-01-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την αριθμ. Φ. 7052/2017/0002673/17-07-2017 
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, 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 20-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΙ (όνο-
μα) ΠΕΛΛΟΥΜΠ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/472/18-01-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την αριθμ. Φ. 7000/2017/0002309/17-07-2017 
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, 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 23-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΡΟ (όνομα) 
ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΜΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-12-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡ-
ΣΟΝΗΣΟΥ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1493/16-02-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27870 Τεύχος Β’ 2697/01.08.2017

*02026970108170008*

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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