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που έχει ολοκληρώσει πριν 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.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-
λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 
κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανήλικος.
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην αρ. πρωτ. Φ.2794/
2017/0001306/17-08-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4220/01-12-2017 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.146829/2018/0003829/22-03-2018 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 23/18-12-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μα-
κεδονίας γίνεται δεκτή η από 17-10-2012 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΤΣΙΑ Όνομα ΑΦΡΙΜ Όν. πατρός ΒΕΪΣ, 
γεν. 20-09-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.208576/2018/0004833/22-03-2018 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 21/20-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 02-04-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΕΛΕΝΤΙ Όνομα ΕΛΣΑ Όν. πατρός ΧΑΜΙΤ, 
γεν. 01-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.208669/2018/0004836/22-03-2018 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 33/16-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 
17-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΑΪ Όνομα ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ Όν. πατρός 
ΝΟΥΣΡΕΤ, γεν. 15-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.50637/2018/0004435/22-03-2018 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 08-05-1996 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 13-08-1963 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.141718/2018/0003989/22-03-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
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του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 1/26-04-2017 πρακτικό 
της Β’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών γίνεται δεκτή η από 05-07-2007 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΚΟΒΑ Όνομα ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ Όν. πατρός 
ΚΑΝΤΣΟ, γεν. 29-10-1967 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(2)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.209667/2018/0004644/22-03-2018 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 15/23-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΛΛΗ Όνομα ΛΑΟΥΡΕΤΑ Όν. πατρός ΣΙ-
ΝΑΝ, γεν. 13-11-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.209446/2018/0004036/22-03-2018 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 11/17-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 16-07-2012 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΚΑΡΟΥ Όνομα ΜΠΡΙΝΤΟΥΣΑ Όν. πατρός 
ΝΕΚΟΥΛΑΪ, γεν. 02-09-1978 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.161209/2018/0004905/22-03-2018 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 29-10-1999 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΛΑΝΟ Όνομα ΣΥΛΒΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΠΑΝΟΥΣ, γεν. 16-10-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.143453/2018/0004632/22-03-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 

3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 11/05-09-2017 πρακτικό 
της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσω-
τερικών πρακτικό γίνεται δεκτή η από 10-07-2008 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ Όνομα ΑΡΘΟΥΡ Όν. πατρός 
ΝΟΡΙΚ, γεν. 16-05-1974 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.194768/2018/0001996/22-03-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 
παρ. 1 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 25-05-2009 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΕΜΚΑΡΙΑΝ Όνομα ΧΑΤΣΑΤΟΥΡ Όν. πα-
τρός ΜΟΡΦΙΚ, γεν. 23-05-1973 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.202413/2017/0007253/19-03-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 20-10-2015 έκ-
θεση της Διευθύνουσας το Προξενικό Γραφείο της Πρε-
σβείας της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 
20-10-2015 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΤΣΗ Όνομα ΓΕΡΑΣ Όν. πατρός ΤΑΜΠΕ, 
γεν. 30-06-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.207289/2018/0004275/22-03-2018 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 3/06-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 28-11-2013 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΙΚΙ Όνομα ΣΟΥΖΑΝΑ Όν. πατρός ΒΑΝ-
ΓΚΕΛ, γεν. 24-08-1952 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.207904/2018/0003664/22-03-2018 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 3/24-02-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 17-07-2013 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΤΣΕ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝ Όν. πατρός ΦΛΑ-
ΜΟΥΡ, γεν. 13-01-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.144579/2018/0004239/22-03-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217/Α’), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 21/14-11-2017 πρα-
κτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 05-02-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΥΠ Όνομα ΜΠΑΡΤΛΟΜΙΕΪ ΣΥΜΟΝ Όν. πα-
τρός ΡΥΣΑΡΝΤ ΕΝΤΒΑΡΝΤ, γεν. 13-07-1974 στην ΠΟΛΩ-
ΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(5)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν 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 αριθ. Φ.38865/2018/0001097/19-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 13-06-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΡΟΥΣΚΟΥ (όνομα) ΜΠΡΟΥ-
ΝΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΒΟΓΚΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 6670/39/24-05-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλ-

λοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικος .

 Με την αριθ. Φ.6278/2018/0000226/23-03-2018 από-
φαση της Συντονίστριας 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/3358/30-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης. 

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(7)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.13558/2018/0002131/26-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΡΕΤΟΣ (VRETO) ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
(DIONIS) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α446190, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-06-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Με την Φ.11700/2018/0001908/15-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΟΥΧΑΡΕΜ (MUHAREM) ΕΝΤΙ-
ΣΟΝ (EDISON) ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α436199, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-02-1985 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.
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3. Με την Φ.11694/2018/0001434/15-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΗΣ (NACI) ΑΡ-
ΣΕΝΗΣ (ARSEN) ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480269, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-11-1959 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

4. Με την Φ.11641/2018/0002125/15-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-02-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΙΛΗ (SILI) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ (ALEKSANDRA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472489, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-07-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ.

5. Με την Φ.11589/2018/0001907/14-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΙΕΤΣΚΑ (GJECKA) ΛΙΡΙΚΑ 
(LIRIKA) ον. πατρός ΚΩΣΤΑ (KOSTA), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α480700, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-08-1956 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

6. Με την Φ.11552/2018/0001890/12-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΕΤΣΚΑ (GJECKA) 
ΠΥΡΟ (PIRO) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α310245, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-12-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

7. Με την Φ.11545/2018/0001891/12-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται αποδεκτή η 
από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΟΥΚΙΑΛΗΣ (KUQALI) ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ (JORGAQ) 
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITRI), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α472115, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-11-1991 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ.

8. Με την Φ.11544/2018/0001893/12-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται απο-
δεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΚΙΑΛΗΣ (KUQALI) ΔΗΜΗΤΡΗ 
(DHIMITRI) ον. πατρός ΓΚΑΚΙΟ (GAQO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α472994, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-10-1957 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ.

9. Με την Φ.11491/2018/0001906/12-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΙΕΡΡΗ (VJERRI) ΑΡΕΤΗ (ARETI) 
ον. πατρός ΠΑΝΟ (ΡΑΝΟ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α492984, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-05-1961 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

10. Με την Φ.11487/2018/0002014/12-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΙΕΡΡΗ (VJERRI) 
ΛΑΖΑΡΟΣ (LAZARΟS) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α492983, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-04-1988 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

11. Με την Φ.11482/2018/0001421/14-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΚΟ (JANKO) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ 
(ENKELEDA) ον. πατρός ΛΑΖΙ (LLAZI), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α480604, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-1984 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

12. Με την Φ.11480/2018/0001909/12-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 21-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΚΟ (JANKO) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΑ (KOSTANDINA) ον. πατρός ΣΤΕΡΓΙΟΣ (STERJO), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α480662, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
25-04-1955 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

13. Με την Φ.11468/2018/0001429/12-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΡΑ (KARA) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 
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(ESMERALDA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α472626, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-10-1977 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

14. Με την Φ.9043/2017/0017292/22-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-05-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΚΟΥΛΛΑ 
(JANKULLA) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (THEMISTOKLI) ον. πατρός 
ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α472388, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-04-1991 και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

15. Με την Φ.15109/2017/0017103/26-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2017 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΙΝΙΑΡΗ (SINJARI) 
ΝΕΣΤΗ (NESTI) ον. πατρός ΝΑΟΥΜ (NAUM), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α563744, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
02-05-1948 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

16. Με την Φ.11686/2018/0001426/15-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 08-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΤΕΦΑΝΗ (STEFANI) ΓΚΕΝΤΙΑΝ 
(GENTIAN) ον. πατρός ΚΙΑΚΟ (QAKO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α472966, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-1974 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.

17. Με την Φ.11678/2018/0001446/15-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ 
(DURBAKU) ΣΙΜΟΝΙΕΛΑ (SIMONJELA) ον. πατρός ΣΩ-
ΤΗΡΑΚΗ (SOTIRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α302301, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-01-1983 και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΕΛΤΑ.

18. Με την Φ.11551/2018/0001457/12-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 26-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΡΟΚΑ (TROKA) ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ) 
ον. πατρός ΡΑΦΑΗΛ (RAFAIL), κατόχου του Ειδικού Δελτί-
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α313945, 

που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-1968 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.

19. Με την Φ.5953/2017/0019733/22-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 26-06-2014 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ 
(KOSTAJANI) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (LEONIDHA) ον. πατρός ΘΟ-
ΔΩΡΗ (THODHORI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α306624, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-1964 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

20. Με την Φ.11623/2018/0001460/15-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΘΑΝΟ (ΤΗΑΝΟ) 
ΟΛΙΑ (OLJA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΑΚΗ (VASILLAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α315352, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-
03-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

21. Με την Φ.11362/2018/0001024/22-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: KOTE (KOTE) ΓΙΟΝΙΛΑ (JONILA) 
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
Α446793, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-09-1983 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

I

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.20237/2018/0000309/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΙΑΣΑΡΙ (όνομα) ΣΑΤΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-07-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
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του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/11583/
30-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ.20236/2018/0000139/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΑΪ 
(όνομα) ΣΕΡΜΑ (πατρώνυμο) ΦΕΪΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ) 
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 30-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.53.1/11263 / 24-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ.20233/2018/0000141/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
07-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΜΑΪΛΗ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-02-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Τοπική 
Κοινότητα ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 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 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/11527/
01-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

4. Με την αριθ. Φ.20229/2018/0000133/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
02-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΛΑ (όνομα) ΝΤΕΝΑΛΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28-08-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) 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 παρακολούθη-

ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.1/11253 / 25-10-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

5. Με την αριθ. Φ.20217/2018/0000355/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
23-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΕΛΛΗΛΗ (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 05-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
(Δημοτική Κοινότητα ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.1/10779 / 17-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Με την αριθ. Φ.20259/2017/0002861/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΟΥΡΚΑ (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-03-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.1/12107/09-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

7. Με την αριθ. Φ.20243/2018/0000334/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ (όνομα) ΕΡΑΛΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-07-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ) για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
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λείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/3817/10-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

8. Με την αριθ. Φ.20254/2017/0002859/19-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΑΪ (όνομα) ΡΟΝΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΦΕΪΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
(ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ) για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την αριθ. Φ.53.1/11264/30-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.20382/2018/0000449/19-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 26-02-2018 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (επώνυμο) ΟΥΖΕΪΡΑΪ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-02-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, (Τοπική Κοινότητα ΣΑΡΔΙ-
ΝΙΑΣ) 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 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/11007 / 31-10-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την Φ.20386/2018/0000502/19-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 02-03-2018 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΧΕΛΝΤΙ (επώνυμο) ΜΑΡΡΑ (πατρώνυμο) ΠΟΛΥΖΩΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-11-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική 
Κοινότητα ΚΑΤΟΧΗΣ ) 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 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.1/13954/ 
19-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας. 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην αρ. πρωτ. Φ.2794/2017/0001306/17-08-2017 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4220/01-12-2017 (τ.Β’), στην α’ στήλη και στον 
21ο στίχο εκ των άνω, 

διορθώνεται το πατρώνυμο:
από το λανθασμένο: "ΧΟΣΕ-ΙΩΣΗΦ",
στο ορθό: "ΧΟΣΕ-ΙΗΣΟΥΣ". 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας)  
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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