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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.23770/2018/0000542/08-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 02-11-2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΙΑ 
(επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (πατρώνυμο) ΡΑΧΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-08-2006 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 

χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (ΧΗΑΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΡΑΧΜΙ (RAHMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (ΧΗΑΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
2. Με την Φ.23811/2019/0004486/08-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 /Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 07-11-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΑΝΤΕΛΜΙΡΑ (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΡΤΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2010 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 29-06-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΤΙ (BLERTI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΑΪ (SALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΝΑ (ADRIANA).
3. Με την Φ.23766/2018/0000545/08-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 02-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (πατρώνυμο) ΡΑΧΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-06-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (ΧΗΑΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΡΑΧΜΙ (RAHMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (ΧΗΑΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
4. Με την Φ.23762/2018/0000544/08-04-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 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 Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/ Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 02-11-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΕΜΙΛΥ (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (πατρώνυμο) 
ΡΑΧΜΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2008, και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (ΧΗΑΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΡΑΧΜΙ (RAHMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΤΖΙ (ΧΗΑΧΗΙ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
5. Με την Φ.24342/2017/0024770/08-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 21-12-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ-
ΝΑ (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2005 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (MALKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΙΜ (BESIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (MALKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) .

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 
Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.12004/2018/0024327/20-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 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 21-11-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΛΟΛ-
ΛΙ (όνομα) ΚΕΪΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-06-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 1060/17/
02-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής.

2. Με την Φ.23899/2019/0003496/20-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-11-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΑΝΟ 
(όνομα) ΔΙΟΝΥΣ (πατρώνυμο) ΣΟΦΟΚΛΗ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 15420/1/
12-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.23884/2019/0003477/20-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-11-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΟΛΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤΕ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1994 και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 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 30-06-2009 σύμφωνα 
με την αριθ. 630/4/31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.12002/2018/0024328/20-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-11-2017 δήλωση -
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
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ΛΙΛΟΛΛΙ (όνομα) ΓΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-10-1992 και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την 
αριθ. 1060/16/02-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  

Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα

1. Με την Φ.24348/2017/0024791/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΝΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 14120/30 / 02-10-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.24243/2017/0024243/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΑΝΑΡΝΤΟ (επώνυμο) 
ΓΚΙΟΝΙΚΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΑΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 17740/9 /17-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.24336/2017/0024758/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 21-12-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΗΡΑ (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2011 και κατοικεί στο 
Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 29-06-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (MALKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΙΜ (BESIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΚΑ (MALKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELENTA).
4. Με την Φ.24253/2017/0024379/05-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΠΕΤΡΟ (επώνυμο) ΦΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2011, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-09-2001 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΪ (FETAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (MARKELIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΪ (FETAJ) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDITA).
5. Με την Φ.24251/2017/0024376/05-04-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΦΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2003, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 22-09-2001 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΪ (FETAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ (MARKELIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΑΪ (FETAJ) (κύριο όνομα) ΛΙ-

ΝΤΙΤΑ (LINDITA).
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6. Με την Φ.24352/2017/0024799/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 21-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (επώνυμο) 
ΒΕΡΑΚΟΝΤΑ-ΑΡΑΤΣΙΓΚΕ (πατρώνυμο) ΑΝΕΥ ΠΑΤΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-2002, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθ. 11097 / 24-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ  
Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.18635/2018/0002677/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-07-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΥΛΜΠΕΡ (επώνυμο) ΖΙΚΑ 
(πατρώνυμο) ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-08-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 4530/23/18-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την Φ.19693/2017/0006654/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 13-10-2016 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (επώνυ-
μο) ΑΛΧΑΣΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 2140/5/13-02-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.23883/2018/0000698/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 14-11-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) 
ΜΟΥΡΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΖΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-09-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 20000/12/29-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.24271/2017/0024588/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΑΝΤΑ (επώνυμο) 
ΒΟΚΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-05-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 19310/18 / 08-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.24273/2017/0024594/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) 
ΜΠΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 27-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 
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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. 19016/20 / 07-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 
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(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την Φ.24300/2019/0003822/05-04-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 19-12-2017 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (όνομα) ΝΕΡΤΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-06-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει 
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 24-11-2017
από (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ .

2. Με την Φ.24294/2019/0003819/05-04-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 19-12-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΡΑΪ 
(όνομα) ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-06-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΩΡΩΠΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. 17960/6//21-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 
Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.1139/2018/0000764/13-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 21-09-2018 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (επώνυμο) 
ΜΠIΤΣΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙ-
ΩΝ, 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 30-06-2018 

σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/7193/11-09-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την Φ.1147/2018/0000805/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 27-09-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΡΑΜΠΙΓΙΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥ-
ΦΑ, 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 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/7191/11-09-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

3. Με την Φ.1133/2018/0000755/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-09-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΤΣΟ 
(όνομα) ΝΤΕΪΒΙΝΤ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΡΤΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/6516 / 20-08-2018 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου .

4. Με την Φ.1142/2018/0000980/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
24-09-2018 δήλωση -αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΖΑΪ (όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (πατρώνυ-
μο) ΠΕΤΡΕΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΤΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλι-
κίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2018 σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/5590/06-07-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την. Φ. 1191/2019/0000187/13-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/
Α'), γίνεται δεκτό το από 31-01-2019 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΑ (όνομα) 
ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 05-09-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας Άρτας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.3335/2019/0000042/12-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 29-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΡΕΜΕ 
(επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-02-2011 και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-07-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑ (XHAFA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΣΙΝΤΑ (ERISIDA).
2. Με την Φ.3330/2019/0000033/12-04-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 22-01-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑΣ 
(επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΗ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2006, και κατοικεί στο 
Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 

σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΗ (SKENDERI) (κύριο 

όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΗ (SKENDERI) (κύριο 

όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA).

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Ιθαγένειας Κοζάνης

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.20838/2018/0000150/15-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 05-02-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΤΕΛΛΑ (επώνυμο) ΣTΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-01-2010, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 20-09-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΣTΥΛΛΑ (SHTYLLA) (κύριο όνο-

μα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULAND)
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΡΙΟΝΑ (EMIRJONA)
2. Με την Φ.20839/2019/0000164/15-03-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 05-02-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΤΕΛΕΝ (επώνυμο) ΣΤΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 20-09-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΥΛΛΑ (SHTYLLA) (κύριο όνομα) 

ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULAND)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΣΚΑ (TOSKA) (κύριο όνομα) 
ΕΜΙΡΙΟΝΑ (EMIRJONA)

3. Με την Φ.20851/2018/0000258/15-03-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
13-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΛΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-09-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 11-12-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (LILA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΙΑΝ (ALBIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΛΑ (LILA) (κύριο όνομα) ΣΙΛ-

ΒΑΝΑ (SILVANA).
4. Με την Φ.20860/2018/0000353/15-03-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 21-02-2018 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΟΕΛ (επώνυμο) ΧΑΣΜΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑ-
ΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2010, και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 14-09-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ : (επώνυμο) ΧΑΣΜΟΥΤΣΑ (HASMUCA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΧΑΣΜΟΥΤΣΑ (HASMUCA) (κύριο 

όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
5. Με την Φ.20853/2018/0000266/15-03-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
14-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙΣ (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2008, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 

να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 05-05-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (CORJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΡΙΑ (CORJA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΙΡΕ (FATMIRE).
6. Με την Φ.20854/2018/0000268/15-03-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΠΕΡΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΖΑΝΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-03-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 21-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΖΑΝΙ (ΖΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΦΑ-

ΤΜΠΑΡΔ (FATBARDH)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΑΝΙ (ΖΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ 

(ANILA)
7. Με την Φ.20865/2018/0000359/15-03-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 
22-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΣΑΡΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (πατρώνυ-
μο) ΑΒΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2010, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-10-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (KACA) (κύριο όνομα) 

ΑΒΝΤΙ (AVDI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΑ (KACA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡ (FLUTUR). 

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   
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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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