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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.4222/2016/0019241/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΖΝΤΑ (BOZDA) 
ΦΡΟΣΙΝΑ (FROSINA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α446094, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-07-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Με την Φ.4224/2016/0019032/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΖΝΤΑ (BOZDA) ΒΑΣΙΛ 
(VASIL) ον. πατρός ΝΑΟΥΜ (NAUM), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α308805, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-01-1957 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την Φ.4230/2016/0019017/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΛΟΥΣΗ (ALUSHI) 
ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA) ον. πατρός ΛΙΟΥ (LIU), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480998, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-07-1960 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

4. Με την Φ.4232/2016/0019020/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΟΛΑΡΗ (JANOLLARI) 
ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α492005, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-12-1952 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

5. Με την Φ.4321/2016/0019320/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΜΑ (ΡΕΜΑ) ΟΛΣΑ (OLSA) ον. 
πατρός ΚΡΗΣΤΟ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α436728, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6. Με την Φ.4332/2016/0019323/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ (KOROVESHI) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL) ον. πατρός ΜΠΟΥΣΗ (BUSHI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α473560, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 07-11-1950 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΒΗΣ.
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7. Με την Φ.4336/2016/0019327/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 03-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΑΚΟΥ (DINAKU) ΜΑΡΙΟ-
ΛΑ (MARJOLA) ον. πατρός ΗΡΑΚΛΗΣ (IRAKLI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α492250, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-
01-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

8. Με την Φ.4324/2016/0019322/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΒΛΑΡΗ (KOVLLARI) ΘΩΜΑΪΔΑ 
(THOMAIDHA) ον. πατρός ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α315231, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-
09-1942 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

9. Με την Φ.4305/2016/0019237/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΤΜΗΛΟ (KOTMILO) ΑΝΤΩ-
ΝΙΟ (ANTONIO) ον. πατρός ΛΑΖΑΡ (LLAZAR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α249788, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-04-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

10. Με την Φ.4307/2016/0019234/01-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ (KALLOJERI) ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) ον. πατρός 
ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α308456, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1953 και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.

11. Με την Φ.4311/2016/0019242/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΖΓΚΟΥΡΗ (ZGURI) 
ΛΟΡΕΤΑ (LORETA) ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α303773, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-05-1975 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

12. Με την Φ.4202/2016/0019240/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΕΡΑ (LERA) ΜΑΡΙΑ 
(MARIA) ον. πατρός ΝΕΣΤΗ (NESTI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α472775, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1992 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

13. Με την Φ.3880/2016/0018852/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΛΟΣ (MILO) ΚΛΕ-
ΒΙΣ (KLEVIS) ον. πατρός ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A310727, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1975 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

14. Με την Φ.3970/2016/0018763/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 22-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΛΟΣ (MILLO) ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. 
πατρός ΝΤΟΝΗ (NDONI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α473728, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1976 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

15. Με την Φ.4137/2016/0018855/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΙΧΙΓΙΟΝΗ (PIHIJONI) ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ (ANASTAS) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (GJORGJI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472736, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-06-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

16. Με την Φ.4138/2016/0018857/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΙΧΙΓΙΟΝΗ (PIHIJONI) ΕΝΤΟ-
ΡΙΑΝ (EDORJAN) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ (GJORGJI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α315565, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-07-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

17. Με την Φ.4140/2016/0019008/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) 
ΠΥΡΟΣ (PIRO) ον. πατρός ΛΑΜΠΗΣ (LLAMBI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α315312, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-06-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

18.- Με την Φ.3565/2016/0018576/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΥΓΕΡΗ (AVJERI) 
ΣΤΕΛΛΑ (STELA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α451467, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-07-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ.

19. Με την Φ.3277/2017/0000763/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-07-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΡΟΥΣΗ (LARUSHI) ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ (KRISTOS) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472708, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-02-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

20.- Με την Φ.3187/2017/0000911/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 09-07-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΙΑΝ 
(BABAJANYAN) ΑΡΠΙΝΕ (ARPINE) ον. πατρός ΓΚΟΥΡΓΚΕΝ 
(GURGEN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α020167, που γεννήθη-
κε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 24-05-1995 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

21. Με την Φ.4043/2016/0019007/01-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΤΣΑΪ (BOCAJ) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(ANXHELA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗ (MIKALLAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α473332, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-08-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

22. Με την Φ.3515/2016/0018577/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γί-
νεται αποδεκτή η από 01-10-2013 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΡΑΦΙΛΗ (KARAFILI) 
ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA) ον. πατρός ΘΩΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α306812, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-02-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.4070/2017/0001829/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΡΜΕΤΗ (PERMETI) ΝΤΑΝΙΕ-
ΛΑ (DANIELA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑΚΗ (KOSTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α253238, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-08-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

2. Με την Φ.4091/2017/0001864/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΕΡΙΓΚΑ (VERIGA) 
ΚΟΤΣΟ (KOCO) ον. πατρός ΗΡΑΚΛΗ (IRAKLI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α308405, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-02-1958 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

3. Με την Φ.4088/2017/0001865/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΑΛΗ (HALΙ) ΡΑΠΟ 
(RAPO) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΑΚΗ (JANAQ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α219281, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1979 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

4. Με την Φ.4087/2017/0001554/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
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την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΑΤΣΕ (GACE) ΝΤΟΝΑΛΝΤ 
(DONALD) ον. πατρός ΓΚΕΡΓΚΗ (GJERGJI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α472782, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-06-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Με την Φ.4083/2017/0001643/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΙΠΕΡΙ (PIPERI) ΛΟΥΛΙΕΤΑ 
(LULJETA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α311316, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
22-05-1951 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6. Με την Φ.4078/2017/0001662/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΙΠΕΡΗΣ (PIPERI) 
ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN) ον. πατρός ΒΑΝΙ (VANI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α311318, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-08-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

7. Με την Φ.4006/2017/0001675/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΛΚΟ (MELKO) ΛΙΝΑ (LINA) 
ον. πατρός ΤΟΝΤΗ (TODI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α445406, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1952 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

8. Με την Φ.3997/2017/0001547/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΛΚΟ (MELKO) ΕΛΝΤΗ (ELDI) 
ον. πατρός ΓΚΟΥΡΗ (GURI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α445408, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-07-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

9. Με την Φ.3974/2017/0001533/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 29-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΧΡΗΣΤΟΥ (KRISTO) ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ (GJERGJI) ον. πατρός ΣΕΡΑΦΕΙΝ (SERAFIN), κατόχου 

του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α480957, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-
02-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

10. Με την Φ. 14293/2017/0001550/06-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 25-10-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΙΧΑΛΛΑΡΗ (MIHALLARI) ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO) ον. πατρός 
ΜΗΤΡΟ (MITRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α472920, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1936 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.4133/2016/0019018/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΟΣΗ (GOLLOSHI) ΑΝΤΖΕ-
ΛΑ (ANXHELA) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α476740, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-08-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

2. Με την Φ.7009/2017/0001636/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 09-12-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΛΟΚΗΣ (FLOQI) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS) ον. πατρός ΘΩΜΑΚ 
(THOMAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α480494, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-06-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την Φ.4392/2016/0020230/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΑΛΟΥΣΗ (ALUSHI) 
ΑΝΤΕΛΑΙΝΤΑ (ADELAIDA) ον. πατρός ΖIΧΝΙ (ΖΙΗΝΙ), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A310324, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-03-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.
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4. Με την Φ.4196/2016/0019239/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΟΥΣΚΟΥ (DUSHKU) 
ΓΙΟΡΙΑΝΑ (JORIANA) ον. πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α436692, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-
12-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Με την Φ.4193/2016/0019238/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
(MARGARITA) ον. πατρός ΘΟΔΩΡΑΚΗ (THODHORAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α215261, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 30-10-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟ-
ΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

6. Με την Φ.4094/2016/0019031/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΕΡΙΓΚΑ (VERIGA) 
ΕΛΕΝΑ (ELENA) ον. πατρός ΚΟΤΣΟ (KOCO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α308404, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-05-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

7. Με την Φ.4203/2016/0019236/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΕΡΑ (LERA) ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ (BASILIKI) ον. πατρός ΝΕΣΤΗ (NESTI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472772, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-02-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.

8. Με την Φ.4319/2016/0019244/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΝΤΖΗ (QIRINXHI) ΜΟΝΙΚΑ 
(ΜΟΝΙΚΑ) ον. πατρός ΚΟΤΣΟ (KOCO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α474087, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-05-1977 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

9. Με την Φ.4323/2016/0019321/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΜΑ (ΡΕΜΑ) ΕΡΜΑ (ERMA) ον. 
πατρός ΚΡΗΣΤΟ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α436729, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1983 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

10. Με την Φ.4341/2016/0019325/06-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-12-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΙΣΚΟΥ (NISHKU) 
ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND) ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α492268, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 26-07-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ.

11. Με την Φ.4357/2016/0019324/06-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2013 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΡΟ-
ΒΕΣΗ (KOROVESHI) ΛΙΝΤΑ (LIDA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
(MIHALLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α492025, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-1954 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΒΗΣ.

12. Με την Φ.4383/2016/0020115/06-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (ANGJELO) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472161, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-12-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

13. Με την Φ.4385/2016/0020116/06-02-2017 απόφα-
ση του καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2013 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΡΙ-
ΣΤΕΡΗΣ (PERISTERI) ΕΡΒΙΝ (ERVIN) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
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Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α306219, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-05-1978 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

14. Με την Φ.4386/2016/0020117/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (PERISTERI) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTAQ) ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472892, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-06-1953 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

15. Με την Φ.4387/2016/0020118/06-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-12-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΡΟ (KORO) ΛΙ-
ΡΙΚΑ (LIRIKA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480915, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-11-1966 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

16.- Με την Φ.4395/2016/0020231/06-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΝΤΕ (DEDE) 
ΡΑΚΗ (RAQI) ον. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A314731, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-02-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

17. Με την Φ.4396/2016/0020232/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ (LUBONJA) 
ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α315173, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-09-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.

18. Με την Φ.4410/2016/0020233/06-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΡΕΜΠΙΤΣΚΑ (TREBICKA) ΒΙΟ-

ΡΑΛΝΤΑ (VIORALDA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGEL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α307333, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-11-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.8020/2016/0002364/08-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 και 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 
08-11-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΡΙΚ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΜΠΕΖΑ-
ΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 
03-05-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (ΒΕΖΑΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΤΙ (ΒΕΖΑΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2. Με την Φ.8030/2016/0002608/08-02-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 09-12-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΔΟΥΡΑΝΤΟ (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τά-
ξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 23-04-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (MIRAKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΚΟ (ALEKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΚΑ (MIRAKA) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
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3. Με την Φ.8027/2016/0002363/08-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 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 
12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ-ΕΦΡΑΙΜΙA (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-10-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 15-02-2002 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).
4. Με την Φ.8022/2016/0002280/08-02-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 και 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 12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-08-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 02-07-2001 
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την αριθ. Φ.8084/2016/0002480/08-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004- 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2016 δήλω-
ση- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ (όνομα) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΒΟΣΚΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-12-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 2542/07-03-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου .

2. Με την αριθ. Φ.7976/2016/0002484/08-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΕΡΝΑΚΟΥ (όνομα) ΚΕΤΙΟΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 6455/8-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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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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