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Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
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Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
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Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

10

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

11

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

12

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

13

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

14

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
15

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.101349/2016/
0004254/30-03-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β’/1740/19-05-2017.

16

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.1352/2017/
0001331/21-08-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου.

Με την Φ.7438/2017/0014767/28-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25,του άρθρου 35 περ.γ του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α Ειδικής Επιτροπής όπως
διατυπώθηκε στο 11-15/17-10-2017 πρακτικό (αρ.13),
γίνεται αποδεκτή η από 05-02-2015 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ (επώνυμο)
ΠΟΠΩΒ (πατρώνυμο) ΓΡΗΓΟΡΗΣ που γεννήθηκε στην
ΓΕΩΡΓΙΑ την 14-10-1994 για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματος
του από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.10773/2017/0019217/28-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 και των άρθρων 15 και 35 του
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και τις διατάξεις του άρθρου
41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε υπόψη
τη θετική γνωμοδότηση της της Α Ειδικής Επιτροπής
όπως διατυπώθηκε στο 11-15/17-10-2017 πρακτικό
(αρ. 12), γίνεται αποδεκτή η από 23-11-2015 αίτηση
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της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο)
ΜΑΝΓΚΟΥΣ (πατρώνυμο) ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 26-10-1992 για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.618/2017/0018732/22-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25,των άρθρων 15 και 35 του
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') και τις διατάξεις του άρθρου
41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1-5/03-10-2017 πρακτικό
(αρ. 1), γίνεται αποδεκτή η από 13-01-2010 αίτηση
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΚΑ (επώνυμο)
ΑΜΠΡΑΜΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΣΟΤΑ που γεννήθηκε
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 23-02-1974 για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.17350/2017/0019349/02-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 25, 35 και του άρθρου 15 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α Ειδικής Επιτροπής όπως
διατυπώθηκε στο 21-31/07-11-2017 πρακτικό (αρ. 28 Προξενικοί) σε συνδυασμό με το από 02-07-2010 πρακτικό της Τριμελούς Προξενικής Επιτροπής στην Τιφλίδα
Γεωργίας, γίνεται αποδεκτή η από 02-07-2010 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΑΣΑ (επώνυμο)
ΒΑΧΤΑΝΓΚΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΒΑΛΙΚΟ που γεννήθηκε
στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 12-03-1983 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.8272/2017/0019350/02-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 25, 35 και του άρθρου 15 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α') καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α') και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α Ειδικής Επιτροπής όπως
διατυπώθηκε στο 21-31/07-11-2017 πρακτικό(αρ.29 Προξενικοί) σε συνδυασμό με το από 20-02-2015 πρακτικό της Τριμελούς Προξενικής Επιτροπής στην Τιφλίδα
Γεωργίας, γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2015 αίτηση
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΪΑ (επώνυμο)
ΒΑΧΤΑΝΓΚΙΣΒΙΛΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 28-02-1982 για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.10677/2017/0019246/28-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25,των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη
θετική γνωμοδότηση της της Α' Ειδικής Επιτροπής όπως
διατυπώθηκε στο 11-15/17-10-2017 πρακτικό (αρ.15), γίνεται αποδεκτή η από 22-10-2015 αίτηση του ομογενούς
με στοιχεία (όνομα) ΚΙΜΙ (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΙΤΣΑΪΣΒΙΛΙ
(πατρώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΛ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ
την 04-02-1992 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.10767/2017/0017002/02-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 25, 35 και του άρθρου 15 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη
θετική γνωμοδότηση της της Α’ Ειδικής Επιτροπής όπως
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διατυπώθηκε στο 21-31/07-11-2017 πρακτικό (αρ.25 Προξενικοί) σε συνδυασμό με το από 19-06-2015 πρακτικό της Τριμελούς Προξενικής Επιτροπής στην Τιφλίδα
Γεωργίας, γίνεται αποδεκτή η από 19-06-2015 αίτηση
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (επώνυμο)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (πατρώνυμο) ΓΚΟΤΣΑ που γεννήθηκε
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 20-11-1991 για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ.184/2017/0014798/22-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 και των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη
θετική γνωμοδότηση της της Α' Ειδικής Επιτροπής όπως
διατυπώθηκε στο 1-5/03-10-2017 πρακτικό(αρ.3), γίνεται
αποδεκτή η από 15-07-2009 αίτηση του ομογενούς με
στοιχεία (όνομα) ΑΖΑΤ (επώνυμο) ΝΙΑΖΙΑΝ (πατρώνυμο)
ΒΑΡΟΥΖΑΝ που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 28-011982 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(10)

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.2818/2017/0018972/22-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α'),του άρθρου 41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε
στο 6-10/10-10-2017 πρακτικό (αρ.8), γίνεται αποδεκτή
η από 06-05-2014 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία
(όνομα) ΜΑΚΒΑΛΑ (επώνυμο) ΜΟΙΣΙΕΒΑ (πατρώνυμο)
ΣΙΜΟΝΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 13-04-1950
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(11)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Με την αριθμ. Φ.1178/2018/0000670/28-03-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'),
γίνεται δεκτό το από 18-12-2012 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΙΔΟΥ (όνομα)
ΝΑΤΑΛΙΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2011, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την Φ.13763/2017/0014654/28-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄), του άρθρου
41 παρ.5 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217
Α΄) και αφού έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της
της Α' Ειδικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 1620/24-10-2017 πρακτικό (αρ. 16), γίνεται αποδεκτή η από
24-11-2014 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (επώνυμο) ΝΕΦΕΡΙΔΗ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-04-1982
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα
Με την Φ. 15663/2017/0004229/04-04-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης, 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
17-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΕΝ (επώνυμο) ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΑΜΒΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την
01-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
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του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθμ. 22221 (π.ε)/09-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.9856/2017/0017752/04-04-2018
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 25-10-2017 δήλωση
- αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΗ (όνομα) ΠΑΥΛΟ (πατρώνυμο) ΠΑΣΟ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-1996, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2011 σύμφωνα
με την αριθμ. 9482/10-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.9863/2017/0017739/04-04-2018
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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΒΝΤΙΑ (όνομα)
ΛΕΝΤΙΟΝ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ.
10615/21-05-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθμ. Φ.9805/2017/0019338/04-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 24-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΕΚΟΥΛΛΑ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΚΥΡΕ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-02-1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2013 σύμφωνα
με την αριθμ. 27222/21-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την αριθμ. Φ. 10732/2018/0000304/04-04-2018
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') γίνεται αποδεκτή η από 05-01-2018 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΠΑΡΔΙ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΟ (πατρώνυμο) ΑΓΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1995, και κατοικεί στο
Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 29303/22-12-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθμ. Φ.9841/2017/0016950/04-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, 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 24-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΠΡΑΤΣΕΛΛΑΡΙ (όνομα) ΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, 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 30-06-2014
σύμφωνα με την αριθμ. 23431/11-10-2017 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθμ. Φ.9830/2017/0018415/04-04-2018
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 09-11-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΟ
(όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1994, και κατοικεί στο
Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την
αριθμ. 10369/08-11-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Με την αριθμ. Φ.9829/2017/0019342/04-04-2018
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') γίνεται
αποδεκτή η από 24-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΧΟ (όνομα)
ΜΙΚΕΛ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-06-1993, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2012
σύμφωνα με την αριθμ. 26776/21-11-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Με την αριθμ. Φ.9814/2017/0018884/04-04-2018
απόφαση Συντονιστή της 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')
γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΖΙΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΤΑΜΠΙΚΟ (πατρώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙ, που
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 13-07-1986, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την αριθμ. 18575/
17-03-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Με την αριθμ. Φ.9817/2017/0018671/04-04-2018 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 13-11-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΟΥΣΙ (όνομα)
ΣΑΪΜΙΡ (πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007
σύμφωνα με την αριθμ. 6402/22-06-2011 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Με την αριθμ. Φ.9816/2017/0016617/04-04-2018
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 19-10-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΥΧΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΠΑΚΕΣΟΡ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την
αριθμ. 9825/14-06-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Με την αριθμ. Φ.9832/2017/0016115/04-04-2018
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 12-10-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΕΚΛΙ
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-07-1992, και κατοικεί στο Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ.
11939/29-12-2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Με την αριθμ. Φ.9834/2017/0016030/04-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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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') γίνεται αποδεκτή η από 10-10-2017 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΓΚΙΟΚΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1990, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ.
2099/01-02-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Με την αριθμ. Φ.13317/2018/0001015/04-04-2018
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 06-10-2015 δήλωση αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΣΤΟΤΣΕΝΗ (όνομα) ΘΑΝΑΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-01-1992, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2008 σύμφωνα
με την αριθμ. 17742/25-10-2012 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
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ας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΘΑΝΑΣ
ΣΤΟΤΣΕΝΗ σε ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΤΣΕΝΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)
Στην αριθμ. Φ.101349/2016/0004254/30-03-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β’/1740/1905-2017, διορθώνεται το πατρώνυμο:
από το λανθασμένο: «ΟΡΑΝ «
στο ορθό: «ΟΡΧΑΝ «.
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(16)
Στην αριθμ. Φ.1352/2017/0001331/21-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3175/12-9-2017 στη σελίδα 37635, στη στήλη
Β και στο δέκατο τρίτο στίχο από το τέλος αυτής, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης
από το λανθασμένο "12-09-1996"
στο ορθό"13-09-1996".
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1649/11.05.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
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 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 ιστοσελίδα 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 υπηρεσίες 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 Συνδρομητές. 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 δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02016491105180008*

