
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

2 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

6 Τροποποίηση της απόφασης κτήσης της ελληνι-
κής ιθαγένειας της ομογενούς, (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΗ 
(όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.  Φ.107021/ 
2018/0015627/09-07-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

8 Διόρθωση σφάλματος στην  αριθμ. Φ.69534/ 
2018/0009428/29-06-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.106301/ 
2016/0027414/03-07-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.85835/2018/ 
0013204/15-06-2018 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.106852/ 
2016/0029855/07-06-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την Φ.211492/2018/0019271/26-09-2018 απόφαση 
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 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 1/11-01-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής 

γίνεται δεκτή η από 01-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΚΙΡΙ Όνομα ΛΕΪΝΤΑ Όν. πατρός ΑΜΠΕ-
ΝΤΙΝ, γεν. 12-08-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.113674/2018/0017169/17-09-2018 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 
15-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΚΗΣ (KOSTAQI) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
(XRISTOFOROS) ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ANASTAS), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375027, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 23-01-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.112226/2018/0013912/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΜΕΤΣΗ (MECI) ΕΛΝΤΑ (ELDA) ον. πατρός 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (JANAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A375554, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-1981 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Με την Φ.114250/2018/0010116/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
22-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΠΑΝΤΕΜΗ (BADEMI) ΝΑΤΑΣΣΑ (NATASHA) 
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚ (DHIMITRAQ), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
A352151, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-02-1960 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την Φ.114430/2018/0011533/11-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 16-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΣΤΟΥΜΠΟ (STUMBO) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(ALEKSANDRA) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό A562617, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-04-1958 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(4)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.114968/2018/0013450/12-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
21-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΧΟΤΖΑΣ (HOXHA) ΦΩΤΗΣ (FOTAQ) ον. πατρός 
ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A361103, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-04-1989 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την Φ.112155/2018/0008052/12-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-10-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) ΕΡΙΝΕΛΝΤΗ (ERINELDI) ον. 
πατρός ΒΕΡΙ (VERI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό A352909, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-12-1985 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

(5)
   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού. 

 Με την Φ.108808/2018/0013953/21-09-2018 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 
13-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ (KAFANDARIS) ΣΤΑΥΡΟΣ 
(STAVRO) ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ (PETRO), κατόχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
B00941, που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 07-07-1970 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
   Τροποποίηση της απόφασης κτήσης της ελληνι-

κής ιθαγένειας της ομογενούς, (επώνυμο) ΓΙΩΡΓΗ 

(όνομα) ΜΙΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ.

  Με την Φ.60131/2018/0017011/14/09/2018 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
τροποποιείται η με αριθμ. Φ.60131/2013/0024194 από 
12/09/2013 απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2570/11-10-2013, τ. Β΄), 
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α΄) της 
ομογενούς JORGJI (ΓΙΩΡΓΗ) MIRELA (ΜΙΡΕΛΑ) του VASIL 
(ΒΑΣΙΛ) που γεννήθηκε στην Αλβανία την 16/02/1972 και 
κατοικεί στο Δήμο Αθηναίων, ως προς το επώνυμο, από 
το συζυγικό επώνυμο «ΓΙΩΡΓΗ» ( JORGJI) στό πατρικό 
επώνυμο «ΓΚΟΥΜΑ» (GUMA).

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην αριθμ. Φ.107021/2018/0015627/09-07-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3361/10-08-2018 
(τ. Β΄) διορθώνεται ως προς το φύλο:

από τα λανθασμένα: «του ανήλικου» και «του πατέρα 
του»

στα ορθά: «της ανήλικης» και «του πατέρα της» αντι-
στοίχως.

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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(8)
    Στην αριθμ. Φ.69534/2018/0009428/29-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3290/08-08-2018 (τ. Β΄) 
διορθώνεται η χώρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «ΑΙΓΥΠΤΟΣ»
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(9)
    Στην αριθμ. Φ.106301/2016/0027414/03-07-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3356/10-08-2018 
(τ. Β΄) διορθώνεται το μητρώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΦΑΤΜΠΑΔΑ»
στο ορθό: «ΦΑΤΜΠΑΡΔΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

(10)
    Στην αριθμ. Φ.85835/2018/0013204/15-06-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2894/19-07-2018 (τ. Β΄), 
διορθώνεται η ημέρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «26-06-1991»
στο ορθό: «29-06-1991».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

Ι

(11)
      Στην αριθμ. Φ.106852/2016/0029855/07-06-2018 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2611/05-07-2018 
(τ. Β΄) διορθώνεται το μητρώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΙΡΙΔΑ»
στο ορθό: «ΙΡΙΝΤΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)  
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*02046491810180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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