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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.15365/2016/0001933/05-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 26-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 20-06-1999, 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 12-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) 
(κύριο όνομα) ΝΑΖΜΙ (ΝΑΖΜΙ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ (BALLA) 
(κύριο όνομα) IBANA (IVANA)
2. Με την Φ.15816/2016/0004423/05-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΙΝΑ- ΜΕΛΙ-
ΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΟΪΟΥ (πατρώνυμο) ΡΑΖΒΑΝ -ΣΑ-
ΜΠΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-01-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 14-08-2001 και η μητέρα 
της κατέχει δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας 
Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΟΪΟΥ (BUZOIU) 
(κύριο όνομα) ΡΑΖΒΑΝ - ΣΑΜΠΙΝ (RAZVAN - SABIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΜΕΤΑΝΚΑ (SMETANCA) 
(κύριο όνομα) ΓΚΑΛΙΝΑ (GALINA)
3. Με την Φ.15822/2016/0004454/05-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪ (επώνυμο) 
ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στο ΕΛ 
ΣΑΛΒΑΔΟΡ την 30-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙ-
ΟΝΥΣΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) 
(κύριο όνομα) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) 
(κύριο όνομα) ΡΟΥΝΤΙΝΑ (RUDINA)
4. Με την Φ.15821/2016/0004449/05-04-2017 απόφα-

ση της Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 12-03-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΤΙ (ANDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) 
(κύριο όνομα) IPENA (IRENA)
5. Με την Φ.15845/2016/0004604/05-04-2017 απόφα-

ση του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 24-02-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΑΣΩΝΑΣ (επώ-
νυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 03-05-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) 
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) 
(κύριο όνομα) ΕΝΤΕΝΕΛΑ (ENTENELA)
6. Με την Φ.15844/2016/0004592/05-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 24-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
(επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 03-05-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) 
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI) 
(κύριο όνομα) ΕΝΤΕΝΕΛΑ (ENTENELA) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ   

Ι

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.15609/2016/0003275/05-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΙΟΝ (επώ-
νυμο) ΠΑΛΟΥΚΑ (πατρώνυμο) MONTI, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΩΡΩΠΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 08-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΟΥΚΑ (PALUKA) 
(κύριο όνομα) MONTI (MONDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΟΥΚΑ (PALUKA) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΙΕΤΑ (LULJETA)
2. Με την Φ. 16103/2016/0006121/05-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 10-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώ-
νυμο) ΠΕΚΜΕΖΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 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 29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14939Τεύχος Β’ 1562/08.05.2017

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΚΜΕΖΙ (ΡΕΚΜΕΖΙ) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΚΜΕΖΙ (ΡΕΚΜΕΖΙ) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
3. Με την Φ.15050/2016/0000176/05-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
07-01-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΛΣΑ (επώνυμο) ΠΕΤΣΗ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 2140/18/13-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.35384/2017/0006710/30-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-11-2015 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΣΟΛΟΚΟΚΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΚΟΚΑ (SULOKOKA) 
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΚΟΚΑ (SULOKOKA) 
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA)
2. Με την Φ.35381/2017/0006706/30-03-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνε-

ται αποδεκτή η από 23-11-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
(επώνυμο) ΣΟΥΛΟΚΟΚΑ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 06-08-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΚΟΚΑ (SULOKOKA) 
(κύριο όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (VIKTOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟΚΟΚΑ (SULOKOKA)
(κύριο όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

Ι

(4)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.25608/2017/0001917/04-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 06-12-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΒΑΣΟ (VASO) ΑΝΟΥΛΑ (ANULA) ον. πατρός 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ (DHIOGJEN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α498393, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-1995 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ.

2. Με την Φ.32161/2017/0002444/04-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται απο-
δεκτή η από 13-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΚΟΥΡΗ (KOKURI) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(KRISHNA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α373210, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1938 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ 

Ι

(5)  
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής. 

 Με την Φ.6723/2017/0000648/07-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
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γαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 17-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA) ον. 
πατρός ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α482339, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΩ. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι   

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.5702/2016/0004412/07-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α), γίνεται δεκτό το από 02-09-2016 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΕΚΚΕΡ-
ΜΠΑΝΦΗΛΝΤ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΕΦΦΡΥ (πατρώνυμο) 
ΓΚΡΑΝΤ ΤΕΡΕΝΣ, που γεννήθηκε στη ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την 
11-10-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   

Ι

 (7) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.3724/2016/0003358/03-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 05-05-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΓΚΕΡΓΚΟ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 20912/
14-4-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.3748/2016/0003287/03-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΡΕΤΖΑ (όνομα) ΑΓΚΙΡΛΟΝ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
21082/22-4-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.3770/2016/0003385/03-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 23-05-2016 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΙΝΓΚΑ (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝΤΣ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-1988, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 21248/
11-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας .

4. Με την αριθ. Φ.3786/2016/0003390/03-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α") γίνεται 
αποδεκτή η από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΟΡΡΑ (όνομα) ΜΠΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-02-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 21265/12-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την αριθ. Φ.3787/2016/0003416/03-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 26-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΒΑΓΙΑ (όνομα) ΔΙΑΜΑΝΤ (πατρώνυμο) ΟΣΜΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-10-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθ. 20874/10-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την αριθ. Φ.3625/2016/0003282/03-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 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 10-03-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1990, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθ. 
11001/26-6-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

Ι

 (8) 
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.19642/2017/0000208/21-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
12-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΟΡΡΟ (KORRO) ΚΩΣΤΑ (KOSTA) ον. πατρός 
ΘΟΔΩΡΗ (THODHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α478195, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-1990 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

2. Με την Φ.20425/2016/0002048/21-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
26-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-

ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΝΑΚΗ (JANAQI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(ALEKSANDRA) ον. πατρός ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α406282, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1985 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   

Ι

(9)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.19694/2016/0002362/21-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
17-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΝΤΩΝΗΣ (ANDONI) ΜΙΡΙΑΝ (MIRJAN) ον. πα-
τρός MEMO (MEMO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α478060, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1987 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

2. Με την Φ.20254/2016/0002047/21-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 05-05-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΡΑΪ 
(BARAJ) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN) ον. πατρός ΦΙΛΙΠ (FILIP), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α284448, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 11-12-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

3. Με την Φ.20409/2016/0002174/21-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
07-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΣΗ (BUSHI) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ANGJELIQI) 
ον. πατρός ΕΝΤΙ (EDI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α444856, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-1998 και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 
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(10)  
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.1204/2017/0000048/ΑΚ/12-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται απο-
δεκτή η από 21-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΝΤΙΝΗ (BODINI) ΛΟΛΑ 
(LOLA) ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝ (STEFAN), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α295628, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-08-1946 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ.

2. Με την Φ.1286/2017/0000138/ΑΚ/12-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται απο-
δεκτή η από 18-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΙΟΥΜΠΟΥΛΗΣ (SHUMBULI)  

ΑΡΜΑΝΤΟ (ARMAND) ον. πατρός ΜΑΡΚΟ (MARKO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α295029, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-02-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ.

3. Με την Φ.1304/2017/0000300/ΑΚ/12-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται απο-
δεκτή η από 09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΟΦΙΡΗ (QOFIRI) ΛΟΛΑ (LOLA) 
ον. πατρός ΗΛΙΑΣ (YLLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α295701, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1998 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη

ΑΝΝΑ ΛΥΓΕΡΑ   
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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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