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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.138342/2017/0004544/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α'),
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατά-
ξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1
του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 15/19-04-2016
πρακτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 05-02-2009 αίτη-
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΣΤΕΠΙΤΣ Όνομα ΖΟΡΑΝ Όν. πατρός ΒΕΛΙΜΙΡ, 
γεν. 12-05-1970 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.89089/2017/0004571/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄)

και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49 Α΄) γίνεται 
δεκτή η από 07-09-2000 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΒΑΡΛΑ ΔΡΙΤΣΑΣ Όνομα ΜΑΡΤΑ ΕΝΤΥΤΑ 
Όν. πατρός ΓΙΑΝ, γεν. 05-07-1971 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.205735/2017/0000526/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 27/26-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 18-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΝΤΙΑΪ Όνομα ΡΟΛΑΝΤ Όν. πατρός ΧΑΣΑΝ, 
γεν. 15-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.147217/2017/0004586/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 34/01-10-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
25-06-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΤΟΒ Όνομα ΝΤΕΑΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ, 
γεν. 23-11-1985 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.137081/2017/0004264/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22
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παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 11/
23-03-2016 πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης γίνεται δεκτή η από 04-12-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΝΑ Όνομα ΙΟΥΛΙΑΝ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 09-11-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.198377/2017/0004265/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 33/28-05-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
10-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΩΜΗΣ Όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όν. πατρός
ΘΩΜΑΣ, γεν. 30-01-1992 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.203519/2017/0002692/10-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/08-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΛΛΑΪ Όνομα ΑΓΓΕΛΟΣ Όν. πατρός 
ΕΝΤΜΟΝΤ, γεν. 29-06-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

      1.- Με την Φ.204619/2016/0034036/14-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 68/06-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-05-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΑΝΑ Όνομα ΛΙΛΙ Όν. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣ, 
γεν. 26-05-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203404/2016/0027856/14-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 14/21-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 01-08-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΑΝΑΣΗ Όνομα ΚΩΣΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΩΝ, 
γεν. 03-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.204015/2016/0035224/14-03-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 60/08-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της 
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 19-03-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΧΑΚΙΑΝ Όνομα ΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΜΙΣΑΚ, 
γεν. 10-05-1976 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.16128/2016/0022376/10-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ -
ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΜΠΑΤΤΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΖΙΤ 
ΛΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-1999, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-03-1998 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΤΙ (ΒΗΑΤΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΡΖΙΤ ΛΑΛ (SURJIT LAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥ (SANDHU) (κύριο όνομα) 

ΑΜΑΝΤΙΠ ΚΑΟΥΡ (AMANDEEP KAUR).
2. Με την Φ.15480/2017/0003828/10-03-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 Κώ-
δικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΒΙΝΙΑ 
(επώνυμο) ΜΕΣΙΝΙ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-07-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΝΙ (MESHINI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΝΙ (MESHINI) (κύριο όνομα) 

ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA).
3. Με την Φ.16083/2017/0003790/10-03-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 08-03-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) PINO (επώνυμο) 
ΚΟΛΤΣΙΝΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ, 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 
20-05-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΤΣΙΝΑΚΟΥ (KOLLCINAKU) 

(κύριο όνομα) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΤΣΙΝΑΚΟΥ (KOLLCINAKU) 

(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANJELA).
4. Με την Φ.15510/2017/0004444/10-03-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης 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 04-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΝΤΡΑ (επώνυμο) 
ΝΤΡΕΟΥ (πατρώνυμο) ΣΠΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 18-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-02-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΝΤ (SHPEND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
5. Με την Φ.16131/2016/0022371/10-03-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 10-03-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΠΑ-
ΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (επώνυμο) ΜΠΑΤΤΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΡΖIΤ 
ΛΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2000, και 
κατοικεί στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 

τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-03-1998 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΤΤΙ (ΒΗΑΤΤΙ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΡΖIΤ ΛΑΛ (SURJIT LAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΝΤΟΥ (SANDHU) (κύριο όνομα) 

ΑΜΑΝΤΙΠ ΚΑΟΥΡ (AMANDEEP KAUR).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.33526/2016/0002646/01-02-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 03-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ (CAKULI) ΒΑΣΙΛΗΣ
(VASILLAQ) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) 
με αριθμό Α416706, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
28-08-1977 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

2.- Με την Φ.36445/2016/0027085/01-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΕΚΚΑΣ (LEKA) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(EVANGJELOS) ον. πατρός ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με 
αριθμό Α421457, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22-08-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

3.- Με την Φ.36444/2016/0027087/01-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΥΚΟΚΑΣ (LIKOKA) ΑΝΤΩΝΗΣ 
(ANDI) ον. πατρός ΜΙΛΟ (MILO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με αριθμό 
Α384641, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-1980 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

4.- Με την Φ.36439/2016/0027083/01-02-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΡΕΚΟΥ (GREKU) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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(STEFAN) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.ΔΤ.Ο.) με αριθμό 
Α413004, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-1968 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια   Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.2033/2017/0000178/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΡΙΤΟΥ (HARΙTO) 
ΜΗΛΩ (MILLO) ον. πατρός ΝΑΣΟ (NASHO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α290509, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-03-1933 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

2.- Με την Φ.729/2017/0000051/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 22-12-2011 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) 
ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ELPINIQI) ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗ (THODHORI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 486155, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 22-11-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

3.- Με την Φ.2029/2017/0000143/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’ )
γίνεται αποδεκτή η από 21-10-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) 
ΑΛΚΗΣ (ALQI) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α485902, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-01-1971 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

4.- Με την Φ.2022/2017/0000050/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΤΡΗΣ (BITRI) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLLAQ) ον. πατρός ΜΙΤΡΙ (MITRI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α404824, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-12-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

5.- Με την Φ.2017/2017/0000009/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 07-10-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΛΥΒΑΣ (KALIVA) 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ (ARTEMIOS) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHAL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α358265, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 04-11-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

6.- Με την Φ.2010/2016/0002255/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 03-10-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΑ (STAMATO) ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α291617, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-07-1972 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΡΓΑΣ.

7.- Με την Φ.2000/2016/0002108/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 27-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΟ (DINO) 
APNTIAN (ARDIAN) ον. πατρός ΖΩΗ (ΖΟΙ), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α240413, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-11-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΖΗΡΟΥ.

8.- Με την Φ. 1988/2016/0001938/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΗΛΙΟΥ (PILO) 
ΤΑΣΙΩ (TASHO) ον. πατρός ΚΩΤΣΟ (KOCO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α291146, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-01-1937 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

9.- Με την Φ.1985/2016/0001577/02-03-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 09-09-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΣΤΟΡΑ 
(MASTORA) ΕΥΑΝΘΙΑ (EVANTHIA) ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗΣ 
(THODHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α485925, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

10.- Με την Φ. 1983/2016/0001737/02-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 26-08-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΟΣ (DINO) 
ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α240378, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-04-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΖΗΡΟΥ.

11.- Με την Φ. 1987/2016/0001943/02-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 14-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΗΛΙΟΣ (PILO) 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SOTIR) ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α291145, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-07-1934 και κατοικεί στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

12.- Με την Φ. 1986/2016/0001816/02-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-09-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΓΚΕΡΜΠΟΥΡΑΣ (GERBURA) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN) ον. πα-
τρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α486010, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-12-1983 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

  ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.3428/2017/0000708/13-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
08-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΣΑΤΟΣ (CATO) ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGJI) ον. πατρός 
ΜΙΧΟΣ (ΜΙΗΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α275054, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-03-1925 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

2.- Με την Φ.3198/2017/0000654/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-10-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΥΡΟΣ 
(QIRO) ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α275479, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 10-03-1936 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

3.- Με την Φ.3196/2017/0000660/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-10-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΥΡΟΥ (QIRO) ΑΝΘΟΥΛΑ (ANTHULLA) ον. πατρός ΠΕ-
ΤΡΟΣ (PETRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α275779, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-1944 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

4.- Με την Φ.2601/2017/0000694/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΒΑΛΕΡΑΣ (VALERA) ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΟΑΝΙ) ον. πατρός ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α277306, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1980 και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

5.- Με την Φ.2514/2017/0000706/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΗ 
(NACI) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA) ον. πατρός ΙΩΣΗΦ (JOSIF), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α277478, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-03-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

6.- Με την Φ.2513/2017/0000704/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΟΝΙΕΑ 
(ONJEA) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ) ον. πατρός ANTON (ANDON), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α277404, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-02-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

7.- Με την Φ.2512/2017/0000703/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 29-12-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΤΟΥ 
(DIDO) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER), 
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κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α465415, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 23-02-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

8.- Με την Φ.2489/2017/0000702/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΑΤΑΣ 
(GJATA) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITER) ον. πατρός ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α466297, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 02-07-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

9.- Με την Φ.2473/2017/0000701/13-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΙΑΤΑ 
(GJATA) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α275538, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 26-05-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.854/2016/0001990/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης 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
30-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-09-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. 8653/09-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.850/2016/0001974/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης 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
23-10-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΡΑΝΙΣΤΙ (όνομα) ΓΚΡΙΣΙΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΚΟΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. 8654/09-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθ. Φ.930/2016/0002236/06-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε 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 18-12-2015 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΑΚΙΟΥ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) 
ΜΙΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 12593/
14-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

4. Με την αριθ. Φ.971/2016/0002246/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης 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 25-01-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΕΜΕΡΗ (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 393/
18-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

5. Με την αριθ. Φ.947/2016/0002245/06-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης 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 07-01-2016 
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δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΤΕΦΑ (όνομα) ΡΕΪ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΛΟ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. 13302/29-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 101/2015/0000534/21-02-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2015 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΒΙΟ (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-12-2009, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 

ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (SULKO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΑ (ΚΕΝΑ) (κύριο όνομα) ΚΛΑ-

ΟΥΝΤΙΑ (KLAUDIA).
2. Με την Φ. 102/2015/0000535/21-02-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 14-10-2015 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-09-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 01-01-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΚΟ (SULKO) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΝΑ (ΚΕΝΑ) (κύριο όνομα) ΚΛΑ-

ΟΥΝΤΙΑ (KLAUDIA).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ  
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*02009872303170008*

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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