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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 100730/2017/0012031/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟΛΛΙ 
(όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 15054/78 24-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την αριθ. Φ. 100720/2017/0012028/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 27-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΟΚΟΥ 
(όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-1983, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 
σύμφωνα με την αριθ. 13587/29 26-11-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

3. Με την αριθ. Φ. 100348/2017/0011740/10-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΑ 
(όνομα) ΛΟΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-06-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. 11635/74 10-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ. 100795/2017/0012036/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυ-
μο) ΤΖΑΝΓΚΟΛΗ (όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
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ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 11795/96 04-01-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ. 100788/2017/0012046/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΑ 
(όνομα) ΚΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΚΙΡΙΑΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-1984, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2000 σύμφωνα με την αριθ. 15645/55 
14-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

6. Με την αριθ. Φ. 100790/2017/0012047/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2016 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΡΙΤΣΕΑΓΚ (όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΛΙΛΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 31-07-1994, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 αριθ. 
13765/60/27-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ. 100061/2017/0012545/12-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 

κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΑ 
(όνομα) ΣΟΝΙΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 12425/197 
12-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής. 

2. Με την αριθ. Φ. 100369/2017/0012537/12-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ 
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (πατρώνυμο) ΛΕΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 13951/40 01-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 97122/2017/0012523/12-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, 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 
1Β του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 06-02-2017 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΤΑΧΟΥΡΣΚΑ (όνομα) ΙΡΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 23-12-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 220/45 26-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

4. Με την αριθ. Φ. 100854/2017/0012053/12-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδε-
κτή η από 01-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ 
(όνομα) ΛΙΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ, που γεννήθηκε 
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 12853/132 
20-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

5. Με την αριθ. Φ. 100368/2017/0012526/12-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) PENTINA (όνο-
μα) ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΑΤΟΛΙΙ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 25-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. Φ. 20.4/6092 06-10-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

6. Με την αριθ. Φ. 100862/2017/0012030/12-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ 
(όνομα) ΕΛΤΟΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 14555/74 08-12-2015 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

 (3)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 11085/2017/0005007/27-04-2017 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 απο-

δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΕΤΗ (ΝΕΤΙ) ΟΛΓΑ (OLLGA) ον. 
πατρός ΣΕΒΟ (SEVO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 375722, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-02-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

2. Με την Φ. 22640/2017/0004631/27-04-2017 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 
αποδεκτή η από 10-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΤΣΗ (BACI) ΒΑΘΗ 
(VATHI) ον. πατρός ΠΥΛΟ (PILO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
549621, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1958 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

3. Με την Φ. 23136/2017/0004638/27-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΟΤΖΗ (ΧΟΧΙ) ΝΤΑΣΝΟΡ 
(DASHNOR) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 374842, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-05-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ.

4. Με την Φ. 21984/2017/0004990/27-04-2017 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 απο-
δεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΡΙΤΣΑ (GORICA) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(KRISTINA) ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡ (LEFTER), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 440848, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-10-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

5. Με την Φ. 22375/2017/0005140/27-04-2017 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 
αποδεκτή η από 20-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΛΟ (POLO) ΑΝΘΙΜΟΣ 
(ΑΝΤΗΙΜΟ) ον. πατρός ΛΟΥΚΑΝ (LLUKAN), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 327734, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-02-1954 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

6. Με την Φ. 22916/2017/0004708/18-04-2017 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 
αποδεκτή η από 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΜΠΗ (LABI) ΒΙΟΛΑΝΤΑ 
(VJOLANDA) ον. πατρός ΑΝΤΩΝΗ (ANDON), κατόχου 
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του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 562098, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-09-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

7. Με την Φ. 22428/2017/0004713/18-04-2017 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 απο-
δεκτή η από 25-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΟΥΛΛΑ (BAMBULLA) 
ΑΝΔΡΕΑΣ (ANDREA) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 340563, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-10-1955 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

8. Με την Φ. 22512/2017/0004700/18-04-2017 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 
αποδεκτή η από 04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΕΝΤΑ (DEDA) ΑΝΙΛΑ 
ΣΟΦΙΑ (ANILA SOFIA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 549369, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-08-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

9. Με την Φ. 23107/2017/0004644/18-04-2017 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 
αποδεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΡΕΤΑ (KORETA) ΜΙΧΑΛ 
(MIHAL) ον. πατρός ΤΟΝΤΙ (TODI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
467088, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1987 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

10. Με την Φ. 22381/2017/0004592/21-04-2017 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 20-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΩΜΑΛΑΡΗΣ (THOMALLARI) 
ΡΑΪΜΟΝΤ (RAIMOND) ον. πατρός ΣΤΑΥΡΗ (STAVRI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 413884, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-01-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

11. Με την Φ. 22092/2017/0004629/18-04-2017 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 
αποδεκτή η από 29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΩΚΟΣ (SOKO) ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗ (VASILLAQ) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 379303, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-03-1953 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

12. Με την Φ. 22088/2017/0004635/18-04-2017 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 29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΡΤΙΡΗΣ (MERTIRI) ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(DHIMITER) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 375704, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-03-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

13. Με την Φ. 22091/2017/0004643/18-04-2017 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 
αποδεκτή η από 29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΡΤΙΡΗ (MERTIRI) ΤΕΡΕ-
ΖΑ (TEREZA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 375649, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-05-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

14. Με την Φ. 21977/2017/0004640/18-04-2017 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 22-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΟΤΣΗΣ (POCI) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(ALEKSANDER) ον. πατρός ΔΗΜΟ (DHIMO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 285945, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-08-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

15. Με την Φ. 11086/2017/0004633/18-04-2017 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 
αποδεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΕΤΗ (ΝΕΤΙ) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
(EFROSINA) ον. πατρός ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ (FERDINAND), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 375323, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-02-1965 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 (4)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ. 22840/2017/0004711/18-04-2017 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 απο-
δεκτή η από 24-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
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την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΕΡΑΜΑ (QERAMA) ΣΟΥΕΛΑ 
(SUELA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 385898, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1987 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

2. Με την Φ. 22377/2017/0005133/27-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-10-2016 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΟΥΛΟΒΑΡΗ 
(SULOVARI) ΓΙΟΝΙΣΑ (JONISA) ον. πατρός ΕΝΤΟΥΑΡΤ 
(EDUART), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 366920, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1997 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

3. Με την Φ. 3031/2017/0004710/18-04-2017 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 απο-
δεκτή η από 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΪΣΗΣ (KAISHI) ΑΝΘΟΚΛΗΣ 
(ANTHOKLI) ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 494344, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-04-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΘΗΡΩΝ.

4. Με την Φ. 22926/2017/0004690/18-04-2017 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 απο-
δεκτή η από 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΕΒΑΣ (SEVA) APIAN (ARJAN) 
ον. πατρός ΛΑΖΗ (LLAZI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 549311, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-1981 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

5. Με την Φ. 22703/2017/0004702/18-04-2017 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 15-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠITOΥΝΗ (ΒITUΝΙ) ΑΡΤΑ (ARTA) 
ον. πατρός ΑΡΙΣΤΕΙΔ (ARISTIDH), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
374485, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-02-1958 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

6. Με την Φ. 21911/2017/0005223/08-05-2017 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 απο-
δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΤΣΟΡΡΙ (KACORRI) ΣΑΖΑΝ 
(SAZAN) ον. πατρός ΠΕΤΡΕΦ (PETREF), κατόχου του Ειδι-

κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 348574, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-05-1978 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

7. Με την Φ. 21965/2017/0004987/02-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 22-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
(PAPADOPULOS) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLAOS) ον. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Β 01101, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-1975 και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

8. Με την Φ. 16354/2017/0005447/27-04-2017 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 απο-
δεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΑΜΑΝΙ (CAMANI) ΜΠΕΣΙΑΝΑ 
(BESJANA) ον. πατρός ΜΠΕΚΙΡ (BEQIR), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α 549192, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-09-1989 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

9. Με την Φ. 22514/2017/0004696/18-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 04-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΗ (STEFANI) 
ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA) ον. πατρός ΠΑΣΚΑΛ (PASKAL), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 489955, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 25-03-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

10. Με την Φ. 17271/2016/0014936/18-04-2017 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 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ (BAJRAKTARI) 
ΓΙΑΝΝΗΣ (JANI) ον. πατρός ΘΟΔΟΡΑΚ (THODHORAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 480581, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 18-11-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

11. Με την Φ. 13478/2016/0023461/10-04-2017 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 
αποδεκτή η από 18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΑΧΙΡΗ (TAHIRI) ΕΝΤΡΙΤ 
(ENDRIT) ον. πατρός ΠΕΛΛΟΥΜΠ (PELLUMB), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 444450, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-06-1986 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
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12. Με την Φ. 21896/2017/0008142/09-05-2017 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 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ (BAMBULLA) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTAQ) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗ (MIHALLAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 445155, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 02-11-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.

13. Με την Φ. 22843/2017/0005219/08-05-2017 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 
αποδεκτή η από 24-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΙΝΑΡΑΡΗ (GJINARARI) 
ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 375335, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ.

14. Με την Φ. 22082/2017/0005122/27-04-2017 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 
αποδεκτή η από 29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΛΑΪ (MILAJ) ΑΝΤΩΝΗΣ 
(ANDON) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 325804, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-02-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ.

15. Με την Φ. 22421/2017/0004409/27-04-2017 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 25-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΑΪΝΤΙΝΑΪ (HAJDINAJ) ΕΛΕΝΗ 
(ELENI) ον. πατρός ΠΕΤΡΟ (PETRO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
327107, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1972 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

16. Με την Φ. 22184/2017/0005156/03-05-2017 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 
αποδεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΚΑ (CIKA) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ 
(ENKELEJDA) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣ (ANASTAS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α 549628, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-12-1979 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

17. Με την Φ. 22642/2017/0005224/08-05-2017 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 
αποδεκτή η από 10-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΡΡΑΪ (KORRAJ) ΕΡΒΕΧΕ 
(ERVEHE) ον. πατρός ΦΕΪΖΟ (FEJZO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
374114, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-08-1951 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 (5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ. 13020/2017/0006456/11-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 07-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΟΜΑΪ (όνομα) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑ-
ΡΟΥΣΙΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 1940/45/
7-2-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ. 2795/2017/0007482/24-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 09-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΗ (όνομα) 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 12-12-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 20510/49/ 12-01-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 13086/2017/0007263/24-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') 
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 02-02-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΣΗ (όνομα) 
ΝΟΡΒΗ - ΕΙΡΗΝΗ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1982, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2001 σύμφωνα με την αριθ. 13942/5 30-08-2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

   (6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ. 6836/2017/0001377/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 02-12-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΝΙ 
(όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΥΖΝΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. Φ. 20.4/11193/07-11-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΡΑΦΑΕΛΑ 
ΤΣΕΝΙ σε ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΣΕΝΗ.

2. Με την αριθ. Φ. 6838/2017/0001379/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΣΚΟΥ 
(όνομα) ΝΤΕΝΑΛΝΤ (πατρώνυμο) ΜΠΕΧΑΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΦΑΙΣΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 

στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ. 
20.4/11201/07-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

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

  1. Με την Φ. 6918/2017/0002131/15-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η 
από 16-01-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλι-
κου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-07-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-11-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΣΙ (BALASHI)
(κύριο όνομα) ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΑΣΙ (BALASHI)
(κύριο όνομα) ΤΑΝΕ (ΤΑΝΕ).
2. Με την Φ. 6947/2017/0000524/15-05-2017 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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 25-01-2017
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΙΟΡΝΤΙ (επώνυμο) ΠΙΛΛΑΤΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-05-2010
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 25-03-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΛΛΑΤΙ (PILLATΙ)
(κύριο όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΛΛΑΤΙ (PILLATI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΟΝΑ (ARJONA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18290 Τεύχος Β’ 1809/25.05.2017

*02018092505170008*

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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