
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

2 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

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

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

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

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

7 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.4083/
2017/0001643/06-02-2017 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που δημοσιεύτηκε στο 534/
22-02-2017 ΦΕΚ (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.23101/2017/0007131/19-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
15-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΒΑΤΚΑ (VATKAS) ΒΙΒΗ (VIVI) ον. πατρός 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (-), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B00801, που γεννήθηκε 

στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 05-03-1966 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

2. Με την Φ.23854/2017/0011897/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΙΚΑ (TIKA) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA) ον. πατρός 
ΓΙΩΤΗ (JOTI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A498699, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-1965 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

3. Με την Φ.18396/2017/0009499/19-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ANASTASYADI) ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
(EMILIOS) ον. πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (APOSTOL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό B00461, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 
13-02-1955 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

4. Με την Φ.22090/2017/0004578/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΕΡΤΙΡΗΣ (MERTIRI) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) ον. 
πατρός ΝΑΚΕ (NAQE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375593, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-07-1955 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

5. Με την Φ.22107/2017/0007827/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗ (ARABADZHI) ΛΑΡΙΣΑ (LARYSA) 
ον. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTYANTYN), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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με αριθμό A001895, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
11-04-1950 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.

6. Με την Φ.19737/2016/0022946/03-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΘΟΔΩΡΓΙΑΝΝΗ (THODHORJANI) ΔΗΜΗΤΡΗ 
(DHIMITRI) ον. πατρός ΧΑΡΙΛΑ (HARILLA), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A378092, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-07-1950 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

7. Με την Φ.17725/2017/0011738/03-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΙΣΑΤΖΙΟΥ (MISHAXHIU) ΜΠΛΕΡΤΑ (BLERTA) 
ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A351428, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-11-1977 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

8. Με την Φ.24443/2017/0013274/26-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
25-04-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΛΙΚΑΪ (LIKAJ) ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (PERSEFONI) ον. 
πατρός ΜΑΞΙΜ (MAKSIM), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A549433, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1988 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

9. Με την Φ.23581/2017/0008629/07-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΜΠΛΕΤΣΟΣ (BLECO) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN) 
ον. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A469393, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-01-1982 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

10. Με την Φ.14365/2017/0005174/05-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
30-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδα-
πού υπό στοιχεία: ΠΕΤΟΒΑΣ (PETOVA) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(ALEKSANDER) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A317107, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-03-1973 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

11. Με την Φ.7667/2017/0012280/03-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΛΑΠΠΑ (LLAPA) ΕΛΟΝΑ (ELONA) ον. πατρός 
ΝΑΣΟΣ (NASHO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α489297, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-06-1993 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

12. Με την Φ.23530/2017/0010572/24-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΤΑΣ (YANDA) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASILAKIS) 
ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ (-), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό B00297, που 
γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 06-05-1966 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
H Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

    Ι

(2)
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.24103/2017/0008654/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΚΥΡΙΑΖΗ (QIRJAZI) ΕΡΜΙΟΝΗ (ERMIONI) ον. 
πατρός ΚΩΣΤΑΣ (KOSTA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A247675, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-1988 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

2. Με την Φ.23167/2017/0010268/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-05-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΑΡΓΚΟΥ (VARGU) ΕΛΒΙΣΑ (ELVISA) ον. πατρός 
ΜΠΕΝΤΡΙ (BEDRI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 374434, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1982 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

3. Με την Φ.23694/2017/0010600/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ (KARANXHA) ΕΡΑΛΝΤΟ (ERALDO) 
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ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό A375602, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-09-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

4. Με την Φ.23918/2017/0011745/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΧΙΝΤΑ (HIDA) ΜΑΡΙΝ (MARIN) ον. πατρός 
ΑΡΣΙ (ARSHI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A350327, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1988 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

5. Με την Φ.23905/2017/0008650/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΣΩΤΗΡΗ (SOTIRI) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) ον. πατρός 
ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A383155, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-10-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

6. Με την Φ.23593/2017/0009535/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΘΩΜΟΛΛΑΡΙ (THOMOLLARI) ΡΕΝΟΛΝΤ 
(RENOLD) ον. πατρός ΒΥΡΟΝ (VIRON), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A369006, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-08-1979 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

7. Με την Φ.23529/2017/0008649/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
31-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΕΤΑ (VETA) ΦΡΟΣΙΝΑ (FROSINA) ον. πατρός 
ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A366516, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-1969 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

8. Με την Φ.23497/2017/0008648/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΗΤΡΟΥΣΗ (MITRUSHI) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
(ANDRONIQI) ον. πατρός ΣΠΑΡΤΑΚ (SPARTAK), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A346308, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-07-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

9. Με την Φ.24160/2017/0009538/05-07-2017 απόφα-
ση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
23-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΑΤΣΑΝΑΗΣ (KACANAJ) ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK) 
ον. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A497583, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1985 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

10. Με την Φ.23945/2017/0009536/05-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΤΖΑΝΗ (XHANI) ΒΙΟΛΑ (VJOLA) ον. πατρός 
ΑΝΤΩΝ (ANDON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A470062, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1980 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

11. Με την Φ.23955/2017/0009537/05-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
03-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΖΟΓΚΑΣ (ZOGA) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND) ον. 
πατρός ΓΙΩΡΓΟ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A350763, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-06-1978 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

12. Με την Φ.23026/2017/0006841/05-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
08-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (FILIUPULU) ΣΟΦΙΑ (SOFIA) ον. 
πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KONSTANTINOS), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό B02509, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
12-04-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

13. Με την Φ.22201/2017/0012036/07-07-2017 από-
φαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
05-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΑΛΤΑΣ (MALLTA) ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO) ον. πατρός 
ΝΩΔΑ (NODHA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375138, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-06-1963 και κατοικεί στο 
Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
H Διευθύντρια

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την Φ.854/2016/0000836/25-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 04-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΧΑΡΒΙΝΤΕΡ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΝΤΑΒΙΝΤΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2004, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 09-09-2000 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΒΙΝΤΕΡ (DAVINDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΝΤΙΠ (SANDEEP).
2. Με την Φ.873/2016/0000870/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (επώνυμο) ΝΑΖΙΦ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-05-2004, και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 17-05-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΖΙΦ (NAZIF) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΖΙΦ (NAZIF) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARIETA).
3. Με την Φ.863/2016/0000929/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - τερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-12-2001, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 

νόμιμα στη χώρα από 06-02-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ (KOSTANDIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
4. Με την Φ.839/2016/0000930/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 05-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώ-
νυμο) ΜΑΤΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΟΛΛΑΡΙ (MATOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΟΛΛΑΡΙ (MATOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣΑ (PELLUMBESHA).
5. Με την Φ.838/2016/0000931/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 04-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΡΜΠΡΙ (επώνυμο) ΜΑΤΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2003, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 26-08-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΟΛΛΑΡΙ (MATOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΓΚΕΡΓΚΙ (GJERGJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΟΛΛΑΡΙ (MATOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΠΕΛΛΟΥΜΠΕΣΑ (PELLUMBESHA).
6. Με την Φ.876/2016/0000903/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΙΛΙΑΣ  (επώνυμο) ΚΙΡΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-07-2005, και κατοικεί στο 
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Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΤΣΙ (QIRICI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΡΙΤΣΙ (QIRICI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).
7. Με την Φ.836/2016/0000932/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 16-12-2015 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΛΟΡΙ (επώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) 
ΚΙΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 18-05-1999 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΙ (KOSTANDINI) (κύ-

ριο όνομα) ΚΙΤΣΟ (KICO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΙ (KOSTANDINI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΖΑ (ELZA).
8. Με την Φ.832/2016/0000934/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΡΜΙΤ (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΚΟΥΛΒΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 11-01-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΛΒΑΝΤ (KULWANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΚΒΙΡ (SUKHVIR).
9. Με την Φ.880/2016/0000987/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 

ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΕΥΑΝΘΙΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΗ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-07-2003, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 18-08-2000 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΗΣ (CULI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ (SPIRIDHON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΗ (CULI) (κύριο όνομα) ΒΑ-

ΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).
10. Με την Φ.934/2016/0000976/25-07-2017 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – 
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΟΛΝΤΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΝΤΙ (OLDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΚΑ (POTKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΓΙΟΛΑ (MARIJOLA).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ.1805/2017/0001519/31-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
16-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΒΛΟΓΚΙΕΒΑ (όνομα) ΕΛΙΤΣΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
την 03-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/8176/13-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
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ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθμ. Φ.1885/2017/0001527/31-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, 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 19-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΣ (όνο-
μα) ΓΡΗΓΟΡΗΣ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 Ελλά-
δα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/121/
16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της.

3. Με την αριθμ. Φ.2011/2017/0000809/31-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
19-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (όνομα) 
ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 19-02-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/11241/
21-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι  

(5) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.  Με την Φ.6967/2017/0003152/27-07-2017 απόφα-
ση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-02-2017 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (επώ-
νυμο) ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΝΓΓΕΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-02-2003 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΓΓΕΛΙΝ (ANGJELIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA).
2. Με την Φ.7077/2017/0001894/28-07-2017 απόφα-

ση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-03-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟΥΣ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΕΡΝΤΙ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΙΑΝΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΦΕΡΝΤΙ (FERDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΕΖ-

ΜΕΡΑΛΝΤΑ (EZMERALDA).
3. Με την Φ.5524/2017/0002665/28-07-2017 απόφαση 

της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, 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 22-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-06-1999 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΙ (MARTINI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΙ (MARTINI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με την Φ.5523/2017/0002664/28-07-2017 απόφαση 

της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, 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 22-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
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λικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΙ 
(πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-10-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο λείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
01-06-1999 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΙ (MARTINI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΤΙΝΙ (MARTINI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
5. Με την Φ.6871/2017/0002534/27-07-2017 απόφα-

ση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 19-12-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΓΙΑΝ 
(επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΒ (πατρώνυμο) ΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 02-10-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΒ (VASILEV) (κύριο όνομα) 

ΡΙΣΤΟ (RISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΒΓΑ (DOVGA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΓΑ (OLGA).

   Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα .

 Με την Φ.3599/2017/0000206/26-07-2017 απόφαση 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΟΥΓΚΕΜΑ (επώνυμο) ΧΙΝΤΡΗ (πα-
τρώνυμο) ΜΗΤΑΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-06-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, 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 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.21.1/4847/23-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι  

(7)
 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της .

 Με την αριθμ. Φ.3583/2017/0000115/26-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 05-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΑΣΠΑΡΙΑΝ 
(όνομα) ΣΙΟΥΖΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΜΝΑΤΣΑΚΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 13-02-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ21.1/2038/
16-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης.

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
    Στην αριθμ. πρωτ. Φ.4083/2017/0001643/06-02-2017 

απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύτηκε στο 
534/22-02-2017 ΦΕΚ (τ.Β΄) διορθώνεται το επώνυμο, από 
το λανθασμένο: 

«ΠΙΠΕΡΙ» 
στο ορθό: 
«ΠΙΠΕΡΗ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης)  
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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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