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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.204941/2017/0009370/16-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 40/29-07-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
11-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Όνομα ΜΠΛΕΝΤ Όν. πα-
τρός ΑΓΚΡΟΝ, γεν. 18-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.205779/2017/0009351/16-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 42/14-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-06-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΕΓΚΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΟΛΣΙ Όν. πατρός 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, γεν. 16-05-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.145854/2017/0011097/16-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 
Α’), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2110/10-10-2016 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε η αιτούσα κατά του 17/18-07-2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-09-2011 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΡΑΚΟΥ Όνομα ΜΑΪΛΙΝΤΑ Όν. πατρός 
ΓΙΩΡΓΟ, γεν. 29-03-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.200486/2017/0009577/16-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 90/04-12-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-05-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΚΑ Όνομα ΑΛΚΕΤΙ Όν. πατρός ΓΙΑΣΑΡ, 
γεν. 04-09-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.138151/2017/0011347/16-05-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 14/14-04-2016 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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πρακτικό της Γ’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 05-08-2009 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΛΑΝΤΙΣΕΒΑ Όνομα ΑΛΛΑ Όν. πατρός ΒΙ-
ΚΤΩΡ, γεν. 29-08-1977 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1. Με την αριθ. Φ.13109/2017/0009323/17-05-2017 
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 06-09-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΞΟΥΤΗ 
(όνομα) ΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-02-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑ-
ΡΟΥΣΙΟΥ, 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 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 21140/7/19-1-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την αριθ. Φ.13014/2017/0009320/17-05-2017 
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 06-09-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΞΟΥΤΗ 
(όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (πατρώνυμο) ΦΑΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΑ-
ΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 21140/9/19-1-2017 19-01-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ.13339/2017/0009317/16-05-2017 
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 20-09-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΩΝΗ 

(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-01-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 19905/25 
03-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

4. Με την αριθ. Φ.13121/2017/0009397/17-05-2017 
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 07-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΖΟ 
(όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, 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. 1230/513-2-2017 03-02-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ.13056/2017/0009379/17-05-2017 
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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΤΑΪ (όνο-
μα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-01-1984, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 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 30-06-2001 σύμφωνα με την αριθ. 1850/55 
17-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

6. Με την αριθ. Φ.13416/2017/0004080/17-05-2017 
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 23-02-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ 
(όνομα) ΜΑΞΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
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αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 8162/72 09-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με την αριθ. Φ.12807/2017/0004303/08-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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. 2 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - 
αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΑ 
(όνομα) ΑΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-10-1980, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 06-12-2005 από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑ-
ΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με την αριθ. Φ.12969/2017/0004317/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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. 2 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α’) γίνεται αποδεκτή η από 26-05-2016 δήλωση - αί-
τηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΒΑ-
ΤΖΕ (όνομα) ΑΝΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 14-09-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και 

έχει αποφοιτήσει την 04-11-2014 από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.7/2017/0005803/13-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-09-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΚΙΟΣ (BEQO) 
ΕΝΕΑΣ (ENEA) ον. πατρός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VANGJEL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A563779, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-03-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Με την Φ.2006/2017/0003354/13-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΘΑΝΑΣ (THANAS) 
ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. πατρός ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A563794, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-09-1957 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την Φ.4085/2016/0019021/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-11-2013 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΤΣΑΣ (MICA) 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ODHISEA) ον. πατρός ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A312782, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-03-1962 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ.

4. Με την Φ.4309/2017/0006211/26-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 26-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΟΣΗΣ (GOLLOSHI) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL) ον. πατρός ΜΙΤΙ (MITI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A473014, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-09-1961 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

5. Με την Φ.4545/2016/0021913/13-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
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Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-01-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΤΣΑΝΗ (CICANI) 
ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A476581, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-10-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.

6. Με την Φ.4547/2016/0021916/26-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-01-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΕΝΑ (BENA) ΜΙ-
ΛΙΤΣΑ (MILICA) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A311745, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1981 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

7. Με την Φ.4997/2017/0000595/26-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΒΑΤΣΗ (KOVACI) 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ (DHIMITRULLA) ον. πατρός ΑΝΤΩΝ 
(ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A303757, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-06-1989 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

8.- Με την Φ.6020/2017/0003356/26-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΚΕ (NAKE) 
ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA) ον. πατρός ΜΙΚΑΛΑΚΗ (MIKALLAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A436506, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 04-09-1969 και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΒΗΣ.

9. Με την Φ.4682/2017/0000266/13-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) 
ΕΛΛΗ (ELI) ον. πατρός ΦΩΤΟ (FOTO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A277819, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1963 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ.

10. Με την Φ.4693/2017/0000268/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2014 αίτηση πολιτογρά-

φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΕΡΑΣΗ (JERASI) 
ΑΡΤΑΝ (ARTAN) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A315082, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-11-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ.

11. Με την Φ.4696/2017/0000269/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΖΜΑΛΛΑΡΗΣ 
(KOZMALLARI) ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISILD) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑ-
ΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A476884, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ.

12. Με την Φ.4710/2017/0000270/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΤΖΑΪ (GOXHAJ) 
ΡΟΖΙΝΑ (ROZINA) ον. πατρός ΘΕΜΗ (THEMI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A472838, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-05-1977 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

13. Με την Φ.4649/2016/0022062/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΕΛΕΣΗ (QELESHI) 
ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA) ον. πατρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A446987, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-05-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

14. Με την Φ.4658/2017/0000260/13-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 11-02-2014 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΧΑ-
ΛΑΡΗ (MIHALLARI) ΜΗΧΑΛ (MIHAL) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A309651, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-03-1955 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

15. Με την Φ.4636/2016/0022061/13-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 04-02-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΟΛΑΡΗ 
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(GEROLLARI) ΒΑΝΘΙΕ (VANTHIE) ον. πατρός ΝΑΟΥΜ 
(NAUM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A307154, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1941 και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΤΑ.

16. Με την Φ.4591/2016/0021918/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-01-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΠΗ (CIPI) ΓΙΟ-
ΛΑΝΤΑ (JOLANDA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A435449, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-01-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

17. Με την Φ.4687/2016/0022255/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΑΠΟ (RAPO) ΣΠΑ-
ΜΟΛΑ (SPAMOLA) ον. πατρός ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A445566, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-12-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

18. Με την Φ.4765/2016/0022249/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 25-02-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΛΛΑΣ (PALLA) 
ΓΙΑΝΝΗ (JANI) ον. πατρός ΠΑΝΑΪΟΤ (PANAJOT), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A264757, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-08-1980 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

19. Με την Φ.6214/2017/0006243/26-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2012 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΜΑ (MEMA) ΧΑ-
ΡΙΛΑΟΣ (HARILLAOS) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A435957, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-03-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

20. Με την Φ.4950/2017/0000546/26-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΚΟΥΡΙΑ 
(GJIKURIA) ΤΟΜΙ (TOMI) ον. πατρός ΠΕΡΙΚΛΗ (PERIKLI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 

(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A435396, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 30-07-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ.

21. Με την Φ.4946/2017/0000539/26-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 01-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΟΥΣΑΡΑΙ 
(MUSARAJ) ΓΙΩΡΓΕΤΑ (JORGJETA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ 
(PANDELI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A436409, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1961 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την Φ.5039/2017/0000793/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΙΛΙΠΛΑΡΗ (FILIPLLARI) 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (PANDELI) ον. πατρός ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A436750, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-06-1977 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ.

2. Με την Φ.5036/2017/0000792/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνε-
ται αποδεκτή η από 15-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΦΙΛΙΠΛΑΡΗ (FILIPLLARI) 
ΗΛΙΑΣ (ILIA) ον. πατρός ΠΑΝΤΗ (PANDI), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A309387, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-09-1948 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ.

3. Με την Φ.5033/2017/0000791/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΙΤΖΗΣ (XHIXHI) 
ΑΝΔΡΕΑΣ (ANDREA) ον. πατρός ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ARQILE), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A476682, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 04-06-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ.
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4. Με την Φ.5057/2017/0002448/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΟΓΚΑ (XOGA) 
ΒΙΟΛΤΣΑ (VJOLLCA) ον. πατρός ΓΚΟΥΡΙ (GURI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A473446, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-08-1968 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Με την Φ.5090/2017/0002256/04-05-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γί-
νεται αποδεκτή η από 29-04-2014 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑΡΔΗΣ (BARDHI) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JORGO) ον. πατρός ΓΚΟΥΡΙ (GURI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A315763, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-03-1957 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6. Με την Φ.5054/2017/0002446/26-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΟΓΚΑΣ (XOGA) 
ΕΥΘΥΜΗΣ (THIMAQ) ον. πατρός ΒΑΣΚΕ (VASKE), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A473448, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
03-01-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

7. Με την Φ.5060/2017/0003036/26-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΡΑ (LARA) 
ΜΙΧΑΗΛ (MIHAIL) ον. πατρός ΦΡΕΝΤΙ (FREDI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A255869, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-09-1976 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

8. Με την Φ.5056/2017/0002447/26-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΟΓΚΑ (XOGA) 
ΒΑΣΚΕ (VASKE) ον. πατρός ΜΙΣΤΟΚΛΗ (MISTOKLI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A473447, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-03-1967 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

9. Με την Φ.5055/2017/0003339/26-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνε-

ται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ (STOJANI) 
ΙΩΑΝΝΑ (JOANA) ον. πατρός ΚΙΤΣΟ (KICO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A307753, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-05-1974 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

10. Με την Φ.5058/2017/0003410/26-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΟΥΠΑΣ (TUPA) 
ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTI) ον. πατρός ΠΑΝΤΗ (PANDI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A472756, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-04-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

11. Με την Φ.5064/2017/0002254/26-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 17-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΑΣΤΟΥ (NASTO) 
ΑΛΕΞΙΑ (ALEKSIA) ον. πατρός ΜΑΞΙΜΟΣ (MAKSIM), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A476956, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ.

12. Με την Φ.5098/2017/0002262/04-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 24-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΚΟΥ (CUKO) 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ (KOSTANDINA) ον. πατρός ΕΝΤΜΟΝΤ 
(EDMOND), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A492384, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

13. Με την Φ.5093/2017/0002260/04-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 29-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΡΑΣΑΣ (TRASHA) 
ΝΕΛΣΟΝ (NELLSON) ον. πατρός ΝΙΚΟ (NIKO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A435780, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-07-1960 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

14. Με την Φ.5001/2017/0000789/04-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 15-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΣΟ (BESHO) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18477Τεύχος Β’ 1833/25.05.2017

ΜΙΧΑΛ (MIHAL) ον. πατρός ΘΩΜΑ (THOMA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A308978, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-08-1966 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ.

15. Με την Φ.4998/2017/0000594/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΡΑΜΠΟΤΣΚΑ 
(GRABOCKA) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA) ον. πατρός 
ΠΑΛΙ (PALI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A306910, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1978 και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

16. Με την Φ.4953/2017/0000540/04-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 
49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 10-04-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΟΔΕ (RODHE) 
ΛΕΝΤΙΑ (LEDIA) ον. πατρός ΜΙΣΕΛ (MISHEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A351111, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-04-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ.

17. Με την Φ.4935/2017/0000545/13-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γί-
νεται αποδεκτή η από 27-03-2014 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομο-
γενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΡΟΥΣΤΕΜΗ (RUSTEMI) 
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA) ον. πατρός ΗΛΟ (ILO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A315893, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-12-1949 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

18. Με την Φ.4846/2017/0000544/13-04-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γί-
νεται αποδεκτή η από 18-03-2014 αίτηση πολιτογράφη-
σης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομο-
γενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΑΖΗΣ (QIRJAZI) 
ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) ον. πατρός ΝΙΚΟΣ (NIKO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A302503, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-12-1956 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

19. Με την Φ.4441/2017/0006084/26-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 24-12-2013 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑ-
ΠΟΥΡΑΝΗΣ (KAPURANI) ΘΩΜΑΣ (THOMA) ον. πατρός 
ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A471709, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-07-1963 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

20. Με την Φ.5005/2017/0000790/04-05-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-04-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ (PAPA) 
ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A492195, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-02-1951 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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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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