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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με τη Φ.8863/2017/0001500/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 17-06-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΡΕΝΙΟΥ 
(VRENJO) ΗΡΑ (IRA) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A455918, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 23-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

2. Με τη Φ.8866/2017/0000827/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΣΑΡΑΝΤΖΙΟΥ (SARANXHIU) ΑΛΜΑ (ALMA) ον. πατρός 
ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A473199, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-09-1990 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

3. Με τη Φ.8960/2017/0000904/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 

(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14-07-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ (CACANI) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD) ον. πα-
τρός ΓΙΩΡΓΑΚ (JORGAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A450623, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-04-1984 και κατοικεί 
στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

4. Με τη Φ.8905/2017/0000669/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΓΙΟΒΑΝΗ (JOVANI) ΦΙΛΑΡΕΤΑ (FILARETA) ον. πατρός 
ΓΙΑΝΝΗ (JANI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A452307, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1965 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

5. Με τη Φ.8977/2017/0000914/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-07-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΓΕΡΟΣ (JERO) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN) ον. πατρός ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ (KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A490570, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-1969 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

6. Με τη Φ.8885/2017/0001096/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-06-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΝΤΙΛΕ (NDILE) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN) ον. πατρός ΘΟΔΩΡ 
(THODHOR), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A237891, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-10-1964 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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7. Με τη Φ.8914/2017/0001561/10-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-07-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑ-
ΝΟΥ (BANO) ΙΩΑΝΝΑ (JOHANA) ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ 
(THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) αριθμ. A490587, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-06-1979 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΖΗΚΟΣ ΝΑΚΚΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ. 1021/2016/0002851/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2015 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΕΚΤΕΣΗ (BEKTESHI) (όνομα) ΕΝΤΖΙ 
(ΕΝΧΗΙ) (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6753/16-11-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ. 1045/2016/0002864/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-11-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER) (πατρώνυμο) ΑΛΕΜ (ALEM), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.20.4/6804/10-11-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ ΧΟΤΖΑΪ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΤΖΑΪ.

3. Με την αριθμ. Φ. 1046/2017/0000017/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2015 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ 
(ΑRDIT) (πατρώνυμο) ΑΛΕΜ (ALEM), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜ-
ΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 09-09-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/6803/10-11-2015 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ. 1101/2016/0003223/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-12-2015 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΑ (LIKA) (όνομα) ΓΚΙΩΡΓΚΙΝΑ 
(GJORGJINA) (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN), που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-1996, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/7978/23-11-2015 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθμ. Φ.1130/2016/0002679/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΥΣΕ (RUSHE) (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΟΥΣ (MARJUS) (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-03-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6746/
23-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερε-
άς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου του από ΜΑΡΙΟΥΣ ΡΟΥΣΕ σε ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΕ.

6. Με την αριθμ. Φ.1134/2016/0002681/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2015 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία : (επώνυμο) ΚΟΛΙ (KOLI) (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤΟ 
(ROBERTO) (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL), που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-09-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 10-09-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/7977/23-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την αριθμ. Φ.1135/2016/0002683/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2015 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία : (επώνυμο) ΚΟΛΑΣ (KOLAS) (όνομα) ΑΛΤΙΝ 
(ΑLΤΙΝ)(πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA), που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-12-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/7970/26-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθμ. Φ. 1140/2017/0000312/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2015 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία : (επώνυμο) ΤΕΡΖΙΟΥ (TERZIU) (όνομα) ΕΣΜΕ-
ΡΑΛΝΤΟ (ESMERALDO) (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 18-01-1994 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2013, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8590/
9-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

9. Με την αριθμ. Φ.1222/2016/0003059/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
13-01-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΧΕΓΙΑΝ (ΚΕΚΗΕΥΑΝ) (όνομα) ΒΕ-
ΡΟΝΙΚΑ (VERONIKA) (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΓΟΣ (NIKOGHOS), 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 16-07-1985,
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 
15183/19/24-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

10. Με την αριθμ. Φ.578/2016/0002849/09-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΚΟ (ΜΕΤΚΟ) (όνομα) ΚΛΑΡΙΝΤΑ 
(KLARIDA) (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO), που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 19-06-2012 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/8979/08-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας και την αριθμ. 1498/06-07-2016 
βεβαίωση ΟΑΕΔ/ΚΕΤΕΚ/ΕΠ.ΑΣ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ.

  Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

I

(3)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ.1340/2016/0000315/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση -
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αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία : (όνομα) 
ΑΝΚΕΝΤΟΥΛΑ (ANKEDULA) (επώνυμο) ΚΟΥΡΤΙ (KURTI) 
(πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, την 08-04-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙ-
ΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014,
 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/9247/21-12-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.1418/2016/0000701/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 09-03-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία : (όνομα) 
ΠΑΥΛΟ (PAVLO) (επώνυμο) ΜΑΤΖΑΡΡΙ (MAXHARRI) (πα-
τρώνυμο) ΓΚΙΟΒΑΛΙΝ (GJOVALIN), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑ-
ΚΡΑΚΩΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6474/13-10-
2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ. 1090/2016/0000812/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2016 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία : (όνομα) 
ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA) (επώνυμο) ΣΟΥΡΔΑ (SHURDHA) (πα-
τρώνυμο) ΝΤΡIΤΑΝ (DRITAN), που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ, την 09-06-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 10-09-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/927/3-02-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ. 1457/2016/0000864/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-03-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία : (όνομα) 
ΙΡΝΤΙ (IRDI) (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΒΙΤ (XHEVIT), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ, την 
29-06-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2671/23-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.1472/2016/0000920/16-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-03-2016 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία : (όνομα) 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (APOSTOLIA) (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ (SKENDER), που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΜΩΛΟΥ -
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/2540/23-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.1478/2016/0000977/16-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 06-04-2016 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία : (όνομα) ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
(LEFTERIS) (επώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΝΑ (GJOLENA) (πατρώνυ-
μο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2769/29-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την αριθμ. Φ. 1484/2016/0001002/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-04-2016 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία : (όνομα) 
ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR) (επώνυμο) ΚΟΔΕΛΑΪ (KODHELAJ) (πα-
τρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR), που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ, την 02-09-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/1995/7-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθμ Φ.1501/2016/0001066/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-04-2016 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία : (όνομα) ΕΙ-
ΡΗΝΗ (IRINI) (επώνυμο) ΚΕΡΙ (KERI) (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ 
(ARTAN), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/3461/12-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

9. Με την αριθμ. Φ. 1503/2016/0001068/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-04-2016 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία : 
(όνομα) ΑΛΓΙΟΤΑ (ALJOTA) (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΟΛΛΑΡΙ 
(BEQOLLARI) (πατρώνυμο) ΑΡΓΙΑΝ (ARJAN), που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/1772/29-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

10. Με την αριθμ Φ.1508/2016/0001084/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-04-2016 δήλω-
ση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία : (όνο-
μα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) (επώνυμο) ΜΑΛΑΗ (MALAJ) 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ (ILIR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 31-10-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2960/04-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

 Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.       Με την αριθμ. Φ.1136/2017/0000311/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
14-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΜΑΝΗ (SELMANI) (όνομα) 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA) (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ (PETRO), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-12-1983, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2003 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6758/
11-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ. 1328/2017/0000272/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΜΑ (SHIMA) (όνομα) AΛKINTA 
(ALKIDA) (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 06-09-2010 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/429/21-01-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ. 1360/2017/0000310/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΪ (BUSHAJ) (όνομα) ΣΑ-
ΜΙΡΑ (SAMIRA) (πατρώνυμο) ΜΟΥΣΤΑΦ (MUSTAF), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1993, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 Ελλά-
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δα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/799/
04-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ. 1369/2017/0000504/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-02-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (όνομα) ΓΙΩΡ-
ΓΚΟ (JORGO) (πατρώνυμο) ΣΟΦΟΚΛΗ (SOFOKLI), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-11-1994, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/1236/09-02-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελλη-
νισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΙΩΡΓΚΟ ΠΡΙΦΤΙ 
σε ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ.

5. Με την αριθμ. Φ. 1372/2017/0000513/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΣΛΛΑΡΙ (VEISLLARI) (όνομα) 
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA) (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ 
(XHEVDET), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1-8-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 1793/
16-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

6. Με την αριθμ. Φ. 1374/2017/0000519/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΪΣΛΛΑΡΙ (VEISLLARI) (όνομα) 
ΕΝΤΡΙΤ (ENDRIT) (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1995, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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. 1791/
16-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

7. Με την αριθμ. Φ. 1377/2017/0000521/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 19-02-2016 δήλωση -
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (όνομα) ΝΤΕΝΙΖ 
(DENIZ) (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ (SPIRO), που γεννήθηκε 
στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 07-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7595/12-11-2015 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθμ. Φ.1411/2017/0000903/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-03-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) (όνομα) ΣΠΙΡΟ (SPIRO) 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΑ (ILIA), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 05-11-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/1237/09-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

9. Με την αριθμ. Φ. 1414/2017/0000881/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-03-2016 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (όνομα) ΜΕΓΚΛΙ (MEGLI) 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDJAN), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑ-
ΚΡΑΚΩΜΗΣ, 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 αριθμ. Φ.20.4/1405/18-02-2016 βε-
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βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από 
ΜΕΓΚΛΙ ΣΟΥΛΙ σε ΜΕΓΚΛΙ ΣΟΥΛΗ.

10. Με την αριθμ. Φ. 1416/2017/0000905/16-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2016 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΖΙ (ΜΑΝΖΙ) (όνομα) ΜΕΣΟΥ-
ΑΡΑ (MESUARA) (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM), που 

γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/9495 Π.Ε./ 
05-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ  
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*02018292505170008*

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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