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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

2

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

4

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

5

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.1759/2015/0002108/22-03-2017
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/τ.Α') σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
18-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΧΙΜΑ (πατρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-07-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 της διαμένει
νόμιμα στη χώρα από 19-02-2003 και η μητέρα της κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΜΑ (ΗΙΜΑ) (κύριο όνομα)
ΑΣΛΛΑΝ (ASLLAN).

Αρ. Φύλλου 1310

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΗ (ARAPI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΛΝΤΑ (MARILDA).
2. Με την αριθμ. Φ.1760/2015/0002109/22-03-2017
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/τ.Α') σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
18-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΧΙΜΑ
(πατρώνυμο) ΑΣΛΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 22-01-2015και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 19-02-2003
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΜΑ (ΗΙΜΑ) (κύριο όνομα)
ΑΣΛΛΑΝ (ASLLAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΗ (ARAPI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΛΝΤΑ (MARILDA)
3. Με την αριθμ. Φ.1778/2015/0002187/22-03-2017
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/τ.Α') σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
25-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΠΟΠΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
25-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2000 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (ΡΟΡΑ) (κύριο όνομα) ΓΚΡΙΓΚΟΡ (GRIGOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (ΡΟΡΑ) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA)
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4. Με την αριθμ. Φ.2546/2016/0002398/22-03-2017
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/τ.Α') σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
11-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
04-03-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-08-2001
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα)
ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΓΙΕ (LUMTURIJE)
5. Με την αριθμ. Φ.1901/2016/0000058/22-03-2017
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/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
03-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ
(πατρώνυμο) ΟΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 12-02-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
21-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) (κύριο όνομα) ΟΡΓΙΑΝ (ORJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) (κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA)
6. Με την αριθμ. Φ.1811/2017/0000725/22-03-2017
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/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
04-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυμο) ΠΕΡΑ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 03-09-2001 και
η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Τεύχος Β’ 1310/13.04.2017

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΑ (PERA) (κύριο όνομα) ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ (FREDERIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΑ (PERA) (κύριο όνομα)
MIMOZA (MIMOZA)
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.1802/2015/0002274/22-032017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
02-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝ (επώνυμο) ΑΖΗΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-10-1999 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΖΗΣ (AZIS) (κύριο όνομα) ΑΛΕΚΟ (ALEKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΖΗΣ (AZIS) (κύριο όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
2. Με την Φ.1717/2015/0002012/22-03-2017 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/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από 09-11-2015
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΟΣ (επώνυμο) ΜΑΝΕ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2002
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (ΜΑΝΕ) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (ΜΑΝΕ) (κύριο όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)
3. Με την αριθμ. Φ.1719/2015/0002019/22-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
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Τεύχος Β’ 1310/13.04.2017

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
04-11-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΟΜΙ (επώνυμο) ΚΙΟΣΕΛΛΑΡΗ
(πατρώνυμο) ΝΑΜΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
18-02-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη
στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 20-07-2001 και
ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕΛΛΑΡΗ (QOSELLARI) (κύριο
όνομα) ΝΑΜΙΚ (ΝΑΜΙΚ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΟΣΕΛΛΑΡΗ (QOSELLARI) (κύριο
όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.2811/2016/0006531/31-032017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
07-04-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΧΑ
(όνομα) ΕΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-1996, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 3920/
06-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με την αριθμ. Φ.2839/2016/0006533/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 2504-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΜΑΤΙ (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (πατρώνυμο) ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-08-1996
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και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα
με την αριθμ. 11392/ 24-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με την αριθμ. Φ.2847/2016/0006545/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
27-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΜΙΡΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-08-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 5101/ 21-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με την αριθμ. Φ.2724/2016/0006527/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
10-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΑΣΙΟΝ (πατρώνυμο)
ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1995
και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ , 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 αριθμ. 3009/
08-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
5. Με την αριθμ. Φ.2725/2016/0006547/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
10-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝΤ (πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
03-12-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΤΕΜΠΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την

11232

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

αριθμ. 3007 08-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .
6. Με την αριθμ. Φ.2733/2016/0006521/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
18-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΜΠΑΝΛΛΑΡΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ
(πατρώνυμο) ΜΠΑΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
13-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 3295 15-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7. Με την αριθμ. Φ.2734/2016/0006523/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
18-03-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΛΕΛΕΡ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 11216/
20-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας .
8. Με την αριθμ. Φ.2735/2016/0006529/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΚΑ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 30-06-2015
σύμφωνα με την αριθμ. 3384/ 15-03-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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9. Με την αριθμ. Φ.1402/2017/0000576/31-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
17-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΡΜΠΕΝΚΟ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ
την 02-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθμ. 260/ 13-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3861/2017/0000092/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
23-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΚΟΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
23-06-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΚΟΤΣΙ (KOCI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA)
2. Με την αριθμ. Φ.3860/2017/0000091/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
23-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
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με στοιχεία (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΚΟΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
17-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-062003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΚΟΤΣΙ (KOCI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΣΙ (SALIASI) (κύριο όνομα)
ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA)
3. Με την αριθμ. Φ.3831/2016/0002417/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΜΠΙΟΡΝΤΙ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ
(πατρώνυμο) ΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
24-12-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
02-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα)
ΟΥΡΙΜ (URIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) (κύριο όνομα)
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA)
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.3849/2017/0000069/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 17-01-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΜΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (πατρώνυμο)
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-2006,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α'
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-09-2001 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΟ (CANO) (κύριο όνομα)
ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΕ (TRENDAFILE)
2. Με την αριθμ. Φ.3851/2017/0000071/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
18-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 20-01-2010 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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
01-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα)
ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα)
ΖΑΝΑ (ΖΑΝΑ)
3. Με την Φ.3852/2017/0000072/15-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από 18-01-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΟ (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-09-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα)
ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΟΥ (VELIU) (κύριο όνομα)
ΖΑΝΑ (ΖΑΝΑ)
4. Με την αριθμ. Φ.3854/2017/0000075/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
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19-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΣΚΟΖΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
08-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 11-07-2001
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΖΑ (SHKOZA) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΖΑ (SHKOZA) (κύριο όνομα)
IPENA (IRENA)
5. Με την αριθμ. Φ.3856/2017/0000082/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
19-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-02-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
12-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα)
ΑΓΚΙΜ (AGIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡΙΑΝΑ (ILIRJANA)
6. Με την αριθμ. Φ.3858/2017/0000084/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
20-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
26-09-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 17-12-2003
και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ (URUCI) (κύριο όνομα)
ΣΕΦΚΙ (SHEFKI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA) (κύριο όνομα) ΕΛΕΝΑ (ELENA)
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7. Με την αριθμ. Φ.3867/2017/0000112/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΕΛΙΟ (επώνυμο) ΧΥΣΜΠΑΪΡΑΜΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 20-01-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΣΤΟΥ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
10-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΜΠΑΪΡΑΜΙ (HYSBAJRAMI)
(κύριο όνομα) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΜΠΑΪΡΑΜΙ (HYSBAJRAMI)
(κύριο όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (ORNELA)
8. Με την αριθμ. Φ.3868/2017/0000113/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται αποδεκτή η από
24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ,
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
27-02-2003 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ (CORBAXHI) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ (CORBAXHI) (κύριο
όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
9. Με την αριθμ. Φ.3869/2017/0000114/15-02-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
24-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (επώνυμο) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-09-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΘΑΣΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-02-2003
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και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ (CORBAXHI) (κύριο
όνομα) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙ (CORBAXHI) (κύριο
όνομα) ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.36874/2017/0001595/05-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η
από 11-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (όνομα) ΑΝΤΡΙΟΥΣ
(πατρώνυμο) ΣΑΪΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
12-06-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, 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
αριθμ. Φ.53.4/7637/24-9-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Με την αριθμ. Φ.38209/2017/0001608/05-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α') σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα)
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-11-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.53.4/15176/20-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
3. Με την αριθμ. Φ.38212/2017/0001605/05-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
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5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από
23-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας της με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΙ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-08-1998 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΤΡΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.53.4/14901/13-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου της από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΑΖΙ σε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AMΠΑΖΗ.
4. Με την αριθμ. Φ.38226/2017/0001599/05-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από
04-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (όνομα)
ΔΙΟΝΙΣ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.4/15504/
3-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Ελλάδας.
5. Με την αριθμ. Φ.38227/2017/0001596/05-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α') γίνεται αποδεκτή η από
04-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΝΑΪ (όνομα)
ΜΑΡΙΝΕΟ (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-1997 και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.53.4/15505/3-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1310/13.04.2017

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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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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