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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1.- Με την Φ.201332/2018/0018396/18-10-2018 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 64/30-10-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 15-1-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΖΕΝΕΚ Όνομα ΑΝΤΑ Όν. πατρός ΑΡΚΑ-
ΝΤΙΟΥΣ ΓΙΑΝ, γεν. 11-2-1984 στην ΠΟΛΩΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.207033/2018/0015488/18-10-2018 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 5/25-10-2016 πρακτι-

κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 30-3-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΜΕΤΑ, Όνομα ΛΑΝΤΙ Όν. πατρός ΤΖΕΛΑΛ, 
γεν. 12-9-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.208823/2018/0019239/18-10-2018 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 11/17-2-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 4-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΜΠΑ Όνομα ΚΑΣΑΜ Όν. πατρός ΚΙΑΜΙΛ, 
γεν. 26-8-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.138028/2018/0017960/18-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 7/8-4-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης 
γίνεται δεκτή η από 19-6-2015 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΓΚΟΥ Όνομα ΜΠΟΥΓΙΑΡ Όν. πατρός ΛΟΚ-
ΜΑΝ, γεν. 13-1-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208827/2018/0018372/18-10-2018 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 12/22-2-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 4-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΥΤΙ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΘΑΝΑΣ, γεν. 9-3-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6.- Με την Φ.208888/2018/0016423/18-10-2018 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 
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(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 75/25-11-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 2-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΤΣΑΡΙΑΝ Όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Όν. πατρός 
ΛΕΒΟΝ, γεν. 22-10-1976 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

7.- Με την Φ.125485/2018/0018357/18-10-2018 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 και μετά το αριθμ. 5/27-2-2018 πρα-
κτικό της Α' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 13-11-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΟΥΦΗ Όνομα ΦΕΝΤΕΡΟΒΑ Όν. πατρός 
ΓΚΟΝΤΟ, γεν. 30-8-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8.- Με την Φ.211344/2018/0020137/18-10-2018 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 38/13-9-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
16-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟ Όνομα ΑΝΙΕΖΑ Όν. πατρός ΜΟΥΣΑ, 
γεν. 23-7-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1.- Με την Φ.210871/2018/0020564/18-10-2018 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 24/18-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πει-
ραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
19-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΔΟΝΑ ΜΟΥΝΙΟΖ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΑΝ-ΧΑ-
ΡΕΚ Όν. πατρός ΟΥΡΛΕΫΔΙ ΝΤΕ ΧΕΣΟΥΣ, γεν. 8-4-1985 
στην ΚΟΛΟΜΒΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα-
γένειας.

2.- Με την Φ.210880/2018/0020565/18-10-2018 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 30/23-11-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της 

Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 19-12-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΓΙΑΝΙΤΣ - ΚΑΜΠΑΝΗ Όνομα ΜΑΓΙΑ Όν. 
πατρός ΝΤΡΑΓΚΑΝ, γεν. 1-9-1982 στην ΣΕΡΒΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.208286/2018/0020575/18-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 28/1-6-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 18-3-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΚΑΪ Όνομα ΜΙΜΟΖΑ Όν. πατρός ΧΥΣΝΙ, 
γεν. 28-9-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.208377/2018/0020558/18-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 28/1-6-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 18-3-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΛΝΤΟ Όνομα ΡΟΛΑΝΤ Όν. πατρός ΣΑΪΜ, 
γεν. 19-5-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208389/2018/0020551/9-10-2018 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 63/12-10-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 15-5-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΜΙΝ Όνομα ΡΕΥΧΑΝΕΧ Όν. πατρός ΜΟ-
ΧΑΜΜΑΝΤ ΧΑΣΣΑΝ, γεν. 17-5-1993 στο ΙΡΑΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

     1.- Με την Φ.207116/2018/0020580/18-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 3/6-2-2017 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΟΜΠ Όνομα ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΑΛΜΠΕΡ-
ΤΟ, γεν. 14-6-1969 στην ΙΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την Φ.203475/2018/0020571/18-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
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να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 4/31-3-2016 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 2-11-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΜΠΟΥΖΗ Όνομα ΛΑΝΤΗ Όν. πατρός ΔΙ-
ΟΝΥΣ, γεν. 24-1-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την Φ.206905/2018/0020574/18-10-2018 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 7/17-3-2016 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικής Μακεδονίας 
γίνεται δεκτή η από 7-3-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΝΤΙΛΗ Όνομα ΑΦΡΟΒΙΤΗ Όν. πατρός ΛΕ-
ΩΝΙΔΑ, γεν. 1-9-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.- Με την Φ.200159/2018/0013264/10-10-2018 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 9/8-10-2015 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της 
Α.Δ.Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 3-2-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΑ Όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Όν. πατρός ΚΑ-
ΝΤΡΙ, γεν. 16-3-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.- Με την Φ.208144/2018/0020581/11-10-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'), 
όπως ισχύουν και μετά το 24/18-5-2017 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 18-2-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΕΚΟ Όνομα ΥΛΓΙΑΝ Όν. πατρός ΖΥΦΕΡ, 
γεν. 18-5-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ.4129/2018/0003200/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, 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 2-2-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΚΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην 

ΕΛΛΑΔΑ την 25-9-2008, και κατοικεί στο Δήμο ο ΠΟΛΥ-
ΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού ηοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
7-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑΪ (GJOKAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (EDUARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑΪ (GJOKAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
2.- Με την Φ.4677/2017/0003481/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 30-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-8-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δη μ οτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμια στη χώρα από 6-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (TORRA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΡΡΑ (TORRA) (κύριο όνομα) 

ΕΚΛΕΒΑ (EKLEVA).
3.- Με την Φ.4680/2017/0003502/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, 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 4-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙ (επώνυμο) 
ΓΚΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΤΖΙΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 3-5-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΘΩΝΙΑΣ, 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 28-6-2003 
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑ-
ΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΣΙ (GECI) (κύριο όνομα) ΤΖΙ-

ΜΙ (ΧΗΙΜΙ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΝΟΥΛΛΑΡΙ (ZENUNLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΛΙΟΝΑ (ALJONA).
4.- Με την Φ.4686/2017/0003508/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
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δεκτή η από 4-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΑ (επώνυμο) ΚΡΡΑ-
ΜΠΑ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 5-6-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟ-
ΝΤΙΔΑΣ, 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, ο πατέρας της διαμένει νόμια στη 
χώρα από 3-9-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΡΡΑΜΠΑ (KRRABA) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΡΡΑΜΠΑ (KRRABA) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΙΛΕ (ADILE).
5.- Με την Φ.4693/2017/0003524/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 7-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) 
ΧΑΜΠΙΠΙ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 5-1-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-2-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΠΙ ( HABΙΡΙ) (κύριο όνο-

μαα) ΙΒΑΝ (IVAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΜΠΙΠΙ (ΙΡΙ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΕ (BURBUQE).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ.4240/2018/0003271/10-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
30-3-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΠΑΣΟ (πατρώνυμο) 
ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-9-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφωνα με την 

αριθμ. 7451/7-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2.- Με την Φ.4269/2018/0003258/10-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
27-4-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΛΑΠΟΥΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΥΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 20987 (πε)/3-3-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3.- Με την Φ.4331/2017/0001812/10-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η από 
1-6-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΔΗ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-6-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 14324(π.ε.)/23-2-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4.- Με την Φ.4696/2018/0003198/10-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
7-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΙΣΛΙΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-8-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-7-2017 σύμφω-
να με την αριθμ. 25907/8-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.4761/2018/0000243/10-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α), γίνεται αποδεκτή η από 
5-2-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΡΑΜΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-9-2000, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
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ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 20037/12-9-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ.4423/2017/0002166/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 10-7-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ 
(επώνυμο) ΧΕΤΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-7-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-12-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕΤΙ (HETI) (κύριο όνομα) ΣΚΕΛ-

ΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΕΤΙ (HETI) (κύριο όνομα) ΝΑΖΜΙΕ 

(NAZMIJE).
2.- Με την Φ.4663/2017/0003407/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, 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 23-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞ (επώνυμο) 
ΤΑΧΙΡΙ (πατρώνυμο) ΧΑΣΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 13-9-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟ-
ΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη μ 
οτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμια στη 
χώρα από 26-2-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΣΑΝ (HASAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυο) ΤΑΧΙΡΙ (TAHIRI) (κύριο όνομα) ΒΑΛ-

ΜΠΟΝΑ (VALBONA).

3.- Με την Φ.4713/2017/0003614/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΣΑΡΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΝΟ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 3-2-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α τάξη ελληνικού Δη 
μ οτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμια στη 
χώρα από 16-8-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟ (BANO) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΟ (BANO) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).
4.- Με την Φ.4711/2017/0003610/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕ-
ΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-1-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δη μ οτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμια στη χώρα από 16-7-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (VALENTINO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).
5.- Με την Φ.4710/2017/0003609/21-9-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, 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 14-12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΤΑ (επώνυμο) 
ΝΤΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη 
μ οτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμια στη 
χώρα από 16-7-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (VALENTINO).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (DUKA) (κύριο όνομα) 
ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).

6.- Με την Φ.4702/2017/0003569/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, 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 μ ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-12-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 1-3-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δηο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-5-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο 

όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυο) ΜΑΡΚΟΥ (MARKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ.3927/2017/0002440/12-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, 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 1-9-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΛΙ (όνομα) ΕΡΒΙΝ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΙΚΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
2-9-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2005 
σύμφωνα με την αριθμ. 24818 (πε)/20-7-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2.- Με την Φ.4559/2018/0001817/12-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
28-9-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (όνομα) ΕΡ-
ΓΚΙΣ (πατρώνυμο) ΡΑΧΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-

ΝΙΑ την 21-7-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟ-
ΠΟΝΤΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 1731/
25-5-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3.- Με την Φ.4573/2018/0001861/12-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύ ΄ φωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
5-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΛΙ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-08-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2017 σύμφωνα μ ε την αριθμ. 18034/
3-8-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

4.- Με την Φ.4651/2018/0002573/12-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-11-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΛΛΟΓΚΡΙ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
15-9-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 
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 εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-6-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 21296/21-9-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

5.- Με την Φ.4665/2018/0002743/12-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-11-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΛΛΑ 
(όνομα) ΚΛΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-2-1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ, 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 30-6-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 15606/20-6-2017 βεβαίωση της 
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(8)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.-  Με την Φ.4109/2018/0002254/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό ε την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 23-1-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΝΑΡΙ 
(όνομα) ΦΛΟΓΚΕΡΤ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 3-10-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2011 σύμφωνα με την 
αριθμ. 18053/7-11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2.- Με την Φ.4285/2018/0000564/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό ε την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 8-5-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΣΑ (όνομα) ΑΛΚΙ-
ΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-7-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2011 σύμφωνα με 
την αριθμ. 7678/13-12-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3.- Με την Φ.4714/2018/0002933/21-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 14-12-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΗ 
(όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-6-1998, και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 3299/29-5-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ.20805/2018/0001043/28-9-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΖΑΝΤΖΗ (όνομα) ΟΝΕΝΤΙ (πατρώνυμο) 
ΡΟΥΣΤΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-9-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2010 σύμφωνα με την αριθμ. 6462/
20-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων .

2.- Με την Φ.20807/2018/0001045/28-9-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/
2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρ-
θρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 27-12-2017 δήλωση-
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΖΑΝΤΖΗ (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΤΕΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-11-1989, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 6463/
20-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ  
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*02050441311180008*

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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