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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1.- Με την αριθμ. Φ.1573/2016/0001469/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 30-05-2016 δή-
λωση  - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία: (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΣΑΛΑ (πατρώνυμο)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 19-03-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΑ (SALA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΜΡΙΕ (KUMRIE).
2.- Με την Φ.1590/2016/0001559/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 07-06-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνο-
μα) ΑΝΙΕΖΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΜΕΛΕΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 17-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΜΕΛΕΚΙ (MELEQ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (κύριο όνομα) ΣΑΧΕ 

(SHAHE).
3.- Με την Φ.2026/2017/0002120/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 01-09-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΛΗ (πατρώνυ-
μο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
06-03-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο 
πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 31-05-2003 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΛΗ (BAKALLI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΛΛΗ (BAKALLI) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA).
4.- Με την Φ.2027/2017/0002132/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 – 
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ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-09-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΝΤΕΣΑΡΝΤ (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΚΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 19-03-2004 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΕΜΑΛ (QEMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΣΑΝΑΪ (HASANAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (JONIDA).
5. Με την αριθμ. Φ.2033/2017/0002148/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 07-09-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνο-
μα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΠΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΙ (PECI) (κύριο όνομα) ΤΟ-

ΜΟΡ (TOMORR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΤΣΙ (PECI) (κύριο όνομα) ΚΑ-

ΝΤΙΦΕ (KADIFE).
6. Με την αριθμ. Φ.2062/2017/0002328/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 27-09-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) 
ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-2003, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 01-01-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΜΑΛ (ERMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΕΡΜΟ-

ΝΕΛΑ (ERMONELA).
7.- Με την αριθμ. Φ.2063/2017/0002329/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - 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 27-09-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: 
(όνομα) ΝΕΚΤΑΡΙΑ (επώνυμο) ΜΙΛΕ (πατρώνυμο) ΕΡ-
ΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 01-01-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΕΡ-

ΜΑΛ (ERMAL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΛΕ (MILE) (κύριο όνομα) ΕΡΜΟ-

ΝΕΛΑ (ERMONELA).
8.- Με την αριθμ. Φ.2040/2017/0002180/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 13-09-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΖΑΝΙ (πατρώνυμο)
ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 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 08-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΑΝΙ (ZANI) (κύριο όνομα) ΛΑΒ-

ΝΤΙΜΙΡ (LAVDIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΝΙ (ZANI) (κύριο όνομα) ΕΝΤΕ-

ΛΑ (ENTELA).
9.- Με την αρίθμ. Φ.2049/2017/0002258/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 19-09-2017 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνο-
μα) ΑΝΔΡΕΑ (επώνυμο) ΚΟΤΕ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2006, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 16-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΕ (KOTE) (κύριο όνομα) ΙΛΙ-

ΡΙΑΝ (ILIRIAN)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΕ (KOTE) (κύριο όνομα) 
ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).

10.- Με την Φ.1591/2016/0001560/15-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή 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 07-06-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: 
(όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) 
ΜΕΛΕΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-09-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 17-03-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

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

ΜΕΛΕΚΙ (MELEQ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SHULI) (κύριο όνομα) ΣΑΧΕ 

(SHAHE.)

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.2172/2016/0000626/15-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 15-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυ-
μο) ΚΑΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
10-02-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΡΙ (KALARI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟ (MARIO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΛΑΡΙ (KALARI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
2. Με την Φ.2178/2016/0000633/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 16-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ 
(επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 02-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΕΛΤΟΝ (ELTON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΕΤΕ (NIKOLETE).
3. Με την Φ.2126/2016/0000487/15-01-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - 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 12-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΛΙΡ (επώ-
νυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI) (κύριο όνο-

μα) ΒΙΟΛΑΝΤΑ (VIOLANDA).
4. Με την Φ.2163/2016/0000574/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 19-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ 
(επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΔ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΣΤΙΔ (ARISTIDH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8010 Τεύχος Β’ 632/23.02.2018

5. Με την Φ.2162/2016/0000573/15-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή 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 19-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΛΙΑΝ 
(επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΙΔ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΣΤΙΔ (ARIDTIDH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΙΝΙ (AJDINI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΖΕΤΑ (ROZETA).
6. Με την Φ.2125/2016/0000481/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 11-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑ 
(επώνυμο) ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2007, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΟΛΛΑΡΙ (PASHOLLARI) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΙ (FLORI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΛΙ (GJELI) (κύριο όνομα) ΕΝΤΕ-

ΛΑ (ENTELA).  

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την αριθμ.Φ.1473/2016/0000923/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 31-03-2016 δήλω-

ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνο-
μα) ΑΛΜΠΑΝ (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 02-07-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (CUBAKU) (κύριο 

όνομα) ΖΑΜΙΡ (ZAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (CUBAKU) (κύριο 

όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΕ (PRANVERE).
2. Με την αριθμ. Φ.1474/2016/0000924/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 31-03-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΑΡΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-10-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 02-07-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (CUBAKU) (κύριο 

όνομα) ΖΑΜΙΡ (ZAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (CUBAKU) (κύριο 

όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΕ (PRANVERE).
3. Με την αριθμ. Φ. 1990/2017/0001786/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 03-07-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΙΛΙΡ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 22-10-1999 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΪ (BAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΪ (BAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΒΙΝΑ (SELVINA)
4. Με την αριθμ. Φ.1991/2017/0001787/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
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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 03-07-2017 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: 
(όνομα) ΡΑΦΑΗΛ (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΑΣΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 22-10-1999 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΪ (BAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΣΝΟΡ (DASHNOR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑΪ (BAKAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΒΙΝΑ (SELVINA).
5. Με την αριθμ. Φ. 1992/2017/0001788/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 04-07-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΣΤΥΛΙΑ-
ΝΟΣ (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑΗ (πατρώνυμο) ΝΕΜΠΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-10-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑΗ (ALIMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΝΕΜΠΙ (ΝΕΒΙ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΜΕΤΑΗ (ALIMETAJ) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΕΣΑ (FLORESHA).
6. Με την Φ.2015/2017/0001972/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 04-08-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΥΣΑΗ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 27-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΗ (BUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΑΗ (BUSHAJ) (κύριο όνο-
μα) ΛΙΡΙΕ (LIRIJE).

7. Με την αριθμ. Φ.2007/2017/0001885/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 20-07-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ 
(επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 04-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ (SINANI) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
8. Με την αριθμ. Φ. 1475/2016/0000925/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 31-03-2016 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνο-
μα) ΑΡΜΠΑΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-11-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 02-07-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (CUBAKU) (κύριο 

όνομα) ΖΑΜΙΡ (ZAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ (CUBAKU) (κύριο 

όνομα) ΠΡΑΝΒΕΡΕ (PRANVERE).
9. Με την Φ.1717/2016/0002447/15-01-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή 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 10-10-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΦΙΟΡΙ 
(επώνυμο) ΚΟΣΤΙΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-09-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΙΚΑ (KOSTIKA) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΗ (ARI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΣΤΙΚΑ (KOSTIKA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΖΕΤΑ (ΚΟΖΕΤΑ).
10. Με την αριθμ. Φ.2004/2017/0001846/15-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - 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 12-07-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ 
(επώνυμο) ΓΚΥΣΙΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 19-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΥΣΙΑ (GJYSHJA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΟ (PETRO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΥΣΙΑ (GJYSHJA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

 Ι

(4)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ.993/2015/0001581/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2015 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΙΝΤΡΙΤ 
(INDRIT) (επώνυμο) ΓΚΡΕΛΑ (GRELA) (πατρώνυμο) 
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6201/30-10-2015/30-10-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.1795/2016/0002952/15-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 29-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 

αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΛΝΤΟ (MARILDO) 
(επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (CAUSHI) (πατρώνυμο) ΣΕΛΜΑΝ 
(SELMAN), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 04-09-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/7371/26-09-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ. 1885/2017/0000542/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 09-03-2017 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ 
(ANTONELA) (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ (KOCI) (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑ-
ΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/31/14-01-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.2081/2017/0002487/15-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 11-10-2017 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ 
(KLAJDI) (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ 
(ARBEN), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-07-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, 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 
αριθμ. Φ.20.4/7928/10-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.2084/2017/0002530/15-01-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 13-10-2017 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ 
(ARMELA) (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (πατρώνυμο) ΝΤΑ-
ΣΑΜΙΡ (DASHAMIR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑ-
ΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
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σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5484/03-07-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.2087/2017/0002568/15-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία: (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (EMANUIL) 
(επώνυμο) ΚΕΡΤΖΙΚΟΥ (KERXHIKU) (πατρώνυμο) ΙΛΜΠΕΡ 
(YLBER), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2000 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/9651/24-11-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την Φ.2088/2017/0002569/15-01-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-10-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΟ (MARIO) 
(επώνυμο) ΚΕΡΤΖΙΚΟΥ (KERXHIKU) (πατρώνυμο) ΙΛΜΠΕΡ 
(YLBER), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 
αριθμ. Φ.20.4/7964/12-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την Φ.2078/2017/0002474/15-01-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 10-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλ-
λοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
(IOANA-EMANUELA) (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΙ (ΑΗΜΕΤΙ) (πα-
τρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART), που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΜΑΚΡΑ-

ΚΩΜΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6847/
18-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

9. Με την αριθμ. Φ.2095/2017/0002613/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-10-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΜΕΓΚΙ (MEGI) (επώ-
νυμο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI) (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/8045/13-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

10. Με την αριθμ. Φ.1987/2017/0001597/15-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 22-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (KLEVIS) 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ (PAPAEFTHIMIU) (πατρώνυ-
μο) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 10-09-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5159/21-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  
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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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