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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.20959/2017/0032489/10-11-2017 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 18/2016/13-09-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 10-02-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΛΕΪΟΥIΤ Όνομα ΦΑΡΑΧ Όν. πατρός ΝΤΑΪ-
ΦΑΛΑ, γεν. 11-09-1957 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.207143/2017/0032464/10-11-2017 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 38/01-06-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
29-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΥΤΣΚΑ Όνομα ΑΛΜΠΕΡΤΙ Όν. πατρός 
ΜΗΝΑ, γεν. 26-12-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.181749/2017/0031152/10-11-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του 
ν.δ. 3370/1955 (258/Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του 
ν. 2910/2001 (91/Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 
(49/Α’) γίνεται δεκτή η από 24-01-2000 αίτηση πολιτο-
γράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΣΟΛΗ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός 
ΡΑΜΑΝΤΑΝ, γεν. 25-11-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.203602/2017/0033358/10-11-2017 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 15/02-03-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή 
η από 23-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΤΙΟΒΑ Όνομα ΣΛΑΓΚΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΠΛΑΖΟ, γεν. 29-08-1976 στην ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑ-
ΒΙΚΗ ΔΗΜ. ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.203825/2017/0031584/10-11-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
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 19/23-06-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 30-05-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΡΟΥΤΣΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΣΤΡΙ, γεν. 29-10-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.203833/2017/0031585/10-11-2017 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 23/13-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
28-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΣΙΛΙΑΝ Όνομα ΖΟΧΡΑΜΠ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝ, γεν. 06-11-1966 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.203879/2017/0031599/10-11-2017 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 24/18-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
05-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΣΚΑΪ Όνομα ΓΡΗΓΟΡ Όν. πατρός ΘΕΟΔΩΡ, 
γεν. 16-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.204270/2017/0029483/10-11-2017 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 61/13-09-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-04-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΙΛΙΡ Όν. πατρός ΚΕΜΑΛ, γεν. 
27-05-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.204051/2017/0031587/10-11-2017 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 26/25-05-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
14-03-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΟΥΛΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΤΕΛΗ, γεν. 04-07-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.39018/2017/0021720/27-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
22-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΤΖΑΒΑΡΑΣ (XHAVARA) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (STEFAN) ov. 
πατρός ΓΚΟΛΕ (GOLE), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α493397, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-03-1965 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

2. Με την Φ.40367/2017/0019674/27-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΑΣΤΗΣ (NASTI) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (DHIMITRAQ) 
ov. πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375824, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-09-1985 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

3. Με την Φ.40736/2017/0019613/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 01-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΜΑΣ (ΜΕΜΑ) ΑΛΚΗΣ 
(ALQI) ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α485285, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-01-1977 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

4. Με την Φ.41909/2017/0017235/27-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ (BEZERJANO) 
ΝΕΣΤΩΡ (NESTOR) ov. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α335095, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
21-05-1964 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

5. Με την Φ.41925/2017/0017324/27-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 06-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΚΙΑΛΗΣ (KUQALI) ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ (KRISTO) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITER), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α440648, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-12-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟ-
ΣΙΩΝ).

6. Με την Φ.42512/2017/0020586/27-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 21-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ (BUZUKA) ΕΛΤΟΝ 
(ELTON) ον. πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α330540, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
31-01-1987 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

7. Με την Φ.42441/2017/0019506/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 15-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ (DHIMERTIKA) 
ΑΡΕΤΑΙΟΣ (ARETEO) ον. πατρός ΝΙΚΟΣ (ΝΙΚΟ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α562013, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-07-1961 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.32944/2017/0021768/27-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) ΜΕΡΕΜΕ 
(MEREME) ον. πατρός ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α211954, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-08-1985 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

2. Με την Φ.38811/2017/0021726/27-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 09-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) 
ον. πατρός ΗΛΙΑΣ (ILIA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α375229, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-11-1979 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

3. Με την Φ.41376/2017/0012933/27-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 19-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΝΤΑΣΗ (KOLDASHI) ΤΕΦΤΑ 
(TEFTA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α394492, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1961 

και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
4. Με την Φ.41071/2017/0018598/27-10-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή 
η από 24-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΘΩΜΑΛΛΑΡΗ (THOMALLARI) ΕΡΙΟΛΑ 
(ERIOLA) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α494855, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-04-1984 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.33985/2017/0015169/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 30-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΜΙΧΟΣ (ΜΙΗΟ) ΒΑΛΤΕΡ (VALTER) 
ον. πατρός ΜΙΧΑΛ (MIHAL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α364938, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-10-1981 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.

2. Με την Φ.39304/2017/0009859/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 06-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΑΡΤΟΣ (MARTO) ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΣ (LEFTER) ον. πατρός ΛΑΜΠΗΣ (LLAMBI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α323965, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-03-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

3. Με την Φ.5822/2017/0010434/30-10-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 20-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΙ (NDINI) ENTMONT (EDMOND) ον. 
πατρός ΘΑΝΑΣ (THANAS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α373670, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-10-1965 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

4. Με την Φ.41675/2017/0015934/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 18-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΙΟΣΑΣΙ (GJOSASI) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ) 
ον. πατρός ΜΙΣΤΟ (MISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562334, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-01-1968 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

5. Με την Φ.41960/2017/0017115/30-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΕΚΑΣ (LEKA) ΣΩΚΡΑ-
ΤΗΣ (SOKRAT) ον. πατρός ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α562062, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-03-1981 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

6. Με την Φ.41129/2017/0014300/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 01-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΕΡΤΙΚΑ (DHIMERTIKA) ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΣ (ANASTAS) ον. πατρός ΚΛΕΑΝΘΗ (KLEANTHI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562270, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 09-08-1984 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ.

7. Με την Φ.41650/2017/0015936/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 18-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΕΡΓΚΙ (LILO) ΛΙΛΟ (GJERGJI) ον. 
πατρός ΚΟΣΜΑ (ΚΟΖΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α397739, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-1963 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

I

(6)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.33139/2017/0021140/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 17-04-2015 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΡΗΣΤΟΥ (KRISTO) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(KATERINA) ον. πατρός ΙΛΙΡ (ILIR), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α484904, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-08-1996 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ).

2. Με την Φ.39308/2017/0009860/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 06-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΕΪΝΤΗ (MEJDI) ΜΑΡΙΝΕΛΑ 
(MARINELA) ον. πατρός ΚΩΤΣΗ (KOCI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α494892, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-12-1988 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ.

3. Με την Φ.41461/2017/0013069/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 23-12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΩΡΓΟΥ (JORGO) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(ANASTASIA) ον. πατρός ΛΑΖΑΡΟΣ (LLAZAR), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α441240, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-04-1996 και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

4. Με την Φ.41911/2017/0022350/30-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοί-
κησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΙΛΕ (MILE) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ 
(FRANCESKA) ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑ (LEONIDHA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α375882, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-02-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

5. Με την Φ.41922/2017/0017481/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 06-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΤΕ (ΚΟΤΕ) ΛΕΝΤΙΑ (LEDJA) 
ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α375879, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-05-1984 
και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

6. Με την Φ.41963/2017/0017114/30-10-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 08-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΛΕΚΑ (LEKA) ΚΟΝΤΕ (KONDE) ον. 
πατρός ΚΕΝΤΡΟ (QENDRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α562063, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-10-1978 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.38831/2017/0005640/10-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 13-10-2017 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (επώνυμο) ΜΕΛΕΤΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-06-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/10045/
02-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.38835/2017/0005652/10-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΕΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΥΣΙ (πατρώνυμο) ΕΚΕΡΕΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-12-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/10147/06-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την Φ.38838/2017/0005656/10-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση -
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΕΛΕΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2002, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/9348 /05-10-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4. Με την Φ.38853/2017/0005731/10-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’), γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2017 δήλωση -
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΑΧΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-05-2002, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/10573/16-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

(8)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.8312/2017/0000892/03-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
13-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΙΣΚΑ (MISHKA) ΓΙΩΡΓΚΙΕ (JORGJIE) ον. 
πατρός ΘΥΜΙΟ (ΤΗΙΜΙΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 486920, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1986 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.

2. Με την Φ.8457/2017/0000890/03-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-
12-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΑΤΣΑΝΙ (KACANI) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA) ον. 
πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α466002, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-02-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.

3. Με την Φ.8413/2017/0001157/03-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 31-
10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΚΟΡΕΤΑ (KORETA) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD) ον. 
πατρός ΘΟΜΑ (ΤΗΟΜΑ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α484694, 
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που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-02-1976 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.3991/2017/0002619/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
13-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (όνομα) ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 126/08-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

2. Με την αριθ. Φ.4040/2017/0002818/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 04-05-2016 δήλω-
ση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ (όνομα) ΑΡΤΕΝΙΣΑ (πατρώ-
νυμο) ΜΟΥΧΑΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 
4339/18-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

3. Με την αριθ. Φ.4241/2017/0002625/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
09-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΡΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώ-

νυμο) ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-02-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕ-
ΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με 
την αριθ. 7885/05-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου .

4. Με την αριθ. Φ.4408/2017/0002850/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΝΤΑ (όνομα) ΒΟΝΤΙΟΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΡΑΜΟΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 9596/30-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

5. Με την αριθ. Φ.4505/2017/0002814/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
28-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΛΛΑΡΙ (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ 
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
20-07-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 12984/15-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου.

6. Με την αριθ. Φ.4388/2017/0002838/23-10-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥ-
ΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-06-1993, και 
κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
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ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 10365/25-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

7. Με την αριθ. Φ.4422/2017/0002860/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 18-11-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (όνομα) ΣΚΕΡΝΤΙ-
ΛΑΪΝΤ (πατρώνυμο) ΡΑΜΑΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. 9231/19-11-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

8. Με την αριθ. Φ.4409/2017/0002852/23-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α’) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΚΟ (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώ-
νυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥ-
ΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. 9398/05-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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*02040912311170008*

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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