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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.1026/2016/0002713/10.5.2019 απόφαση
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 23.2.2016 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΤΟ
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΟΚΛΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 8.3.1996, και κατοικεί στο
Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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
30.6.2014 σύμφωνα με την αριθμ. 13280/28.12.2015 βε-

Αρ. Φύλλου 2108

βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2.- Με την Φ.2059/2019/0000198/10.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 7.11.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΙΤΡΙ (όνομα) ΑΛΝΤΡΙΝΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30.6.1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την
αριθμ. 10910/13.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3.- Με την Φ.2098/2019/0000382/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 22.1.2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ
(όνομα) ΡΩΜΑΙΟ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19.8.2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 8741/6.7.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4.- Με την Φ.2110/2019/0000427/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 12.2.2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΙ (όνομα) ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 9.4.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, για την
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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 30.6.2018 σύμφωνα με την
αριθμ. 1268/30.1.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.2012/2019/0000474/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 26.9.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΛΟΓΙΑΝ (όνομα) ΝΑΡΕΚ
(πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την
12.9.1995, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 30.6.2018 σύμφωνα με την
αριθμ. 211/29.6.2018, 252/22.6.2018, 4642/14.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2.- Με την Φ.2023/2019/0000475/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 1.10.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ
(πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 3.10.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, 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 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 10883/13.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.4693/2019/0001000/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 26.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΡΕΝΤΣΟ (επώνυμο)
ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 1.5.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΡΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10506/20.12.2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2.- Με την Φ.4692/2019/0001003/10.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 26.10.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΙΤΣΙΑ (επώνυμο)
ΜΟΥΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 1.5.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΣΚΥΡΟΥ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10507/20.12.2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3.- Με την Φ.4687/2019/0001001/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 25.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (επώνυμο) ΜΙΛΟ
(πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 14.6.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8346/8.10.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4.- Με την Φ.4487/2019/0000824/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 18.6.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣΑ (επώνυμο) ΛΕΖΑ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
12.2.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 6.9.2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/4605/23.5.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5.- Με την Φ.3299/2018/0005606/10.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 19.9.2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ (επώνυμο) ΤΖΑΛΛΙ
(πατρώνυμο) ΣΑΝΤΟΧ ΣΙΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΙΝΔΙΑ
την 20.10.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6199/27.2.2019 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6.- Με την Φ.4652/2019/0000803/10.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 8.10.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο)
ΜΠΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17.4.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7241/7.9.2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.1910/2019/0000262/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 31.7.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΙΡΑΪ (όνομα) ΓΚΡΙΣΙΛΝΤΑ
(πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11.4.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την
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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 30.6.2018 σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/5829/12.7.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2.- Με την Φ.1916/2019/0000270/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 7.8.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΕΡΙ (όνομα) ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ
(πατρώνυμο) ΕΤΧΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
22.9.1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/4824/27.7.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3.- Με την Φ.1917/2019/0000286/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 7.8.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (όνομα) ΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10.4.2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/6355/31.7.2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4.- Με την Φ.1922/2019/0000290/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η
από 9.8.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΟΑΣΚΑ-ΛΙΚΑ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΚΑΡΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 6.2.1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30.6.2017
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/6340/20.7.2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5.- Με την Φ.1933/2019/0000294/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 30.8.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΖΡΙ (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 24.7.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30.6.2018 σύμφωνα
με την αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/6501/2.8.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6.- Με την Φ.1955/2019/0000596/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 24.9.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΥΛΑΜΕΤΙ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25.11.1997, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30.6.2016 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/7595/18.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.1939/2019/0000374/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 11.9.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑ
(όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 16.8.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 σύμφωνα με
την αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/6158/3.9.2018 βεβαίωση της
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Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2.- Με την Φ.1943/2019/0000621/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 13.9.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΕΡΙ
(όνομα) ΒΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25.8.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/6517/2.8.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3.- Με την Φ.1944/2019/0000653/17.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 14.9.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΚΑ
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20.7.1999, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30.6.2017
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.20.4/6353/20.7.2018
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4.- Με την Φ.1956/2019/0000624/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 24.9.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΚΑΠΟΛΙ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΙΚΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΣΙ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.10.1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2013 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/4194/17.5.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.1715/2019/0000447/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 17.1.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΤΣΑΚΟ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΣΟΝ (πατρώνυμο) ΣΥΜΠΙ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.11.1998, και κατοικεί
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/398/17.1.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
2.- Με την Φ.1815/2019/0000102/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 23.4.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΕΜΙΝΑΪ (όνομα) ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21.9.1998, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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. Φ.20.4/1399/17.2.2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
3.- Με την Φ.1881/2019/0000084/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 3.7.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΡΟΤΑ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (πατρώνυμο) ΝΕΒΖΑΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 3.12.1997, και κατοικεί στο
Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/5351/22.6.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
4.- Με την Φ.1920/2019/0000288/17.5.2019 απόφα-
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ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 8.8.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΑΒΝΤΙΑΣΙ (όνομα) ΓΚΕΣΤΙΓΙΑΝ (πατρώνυμο) ΑΒΝΤΟΥΛΛΑ,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1.3.1999 και κατοικεί
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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.
Φ.20.4/2840/17.4.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
5.- Με την Φ.1948/2019/0000595/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 19.9.2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΦΡΑΝΓΚΟΥ (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤΟ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.8.1999, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 9.9.2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/5601/22.6.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
6.- Με την Φ.1017/2019/0000597/17.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 25.9.2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ
(όνομα) ΝΑΜΠΝΙΤ ΚΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΑΜΑΡΤΖΙΤ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.4.2000, και κατοικεί
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/6423/5.9.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.5605/2019/0000324/3.5.2019 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28.1.2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΒΙΤΩΡΕ
(επώνυμο) ΠΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΩΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 5.6.2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, 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 28.7.2003 και ο πατέρας
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ (PALAJ) (κύριο όνομα)
ΚΑΣΤΡΙΩΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ (PALAJ) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
2.- Με την Φ.5607/2019/0000350/3.5.2019 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 30.1.2019 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΤΣΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.12.2006, και κατοικεί
στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 12.3.2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΤΣΑΪ (BALLCAJ) (κύριο
όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΟΥΣΙ (QAUSHI) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (XHULJANA).
3.- Με την Φ.5608/2019/0000351/3.5.2019 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 30.1.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΙ (πατρώνυμο) ΙΣΜΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.3.2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 18.4.2003 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΙ (ABAZI) (κύριο όνομα)
ΙΣΜΕΤ (ISMET).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΑΖΙ (ABAZI) (κύριο όνομα)
ΤΖΟΥΦΕ (XUFE).
4.- Με την Φ.5611/2019/0000358/3.5.2019 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30.1.2019 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΕΣΤΙ
(επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10.3.2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 26.5.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (SERJANI) (κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΓΙΑΝΙ (SERJANI) (κύριο όνομα)
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA).
5.- Με την Φ.5655/2019/0000744/3.5.2019 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 συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 27.2.2019 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΜΑΝΕ (πατρώνυμο) ΑΛΓΚΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.5.2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, 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 13.9.2001 και ο πατέρας του κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΕ (MANE) (κύριο όνομα)
ΑΛΓΚΕΡΤ (ALGERT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΦΙ (ZYFI) (κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ
(ELIDA).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1.- Με την Φ.4543/2019/0001171/3.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 3.2.2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (επώνυμο)
ΜΠΕΡΝΤΕΛΛΙΜΑ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25.5.2000, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2015 σύμφωνα με την αριθμ. 738/25.1.2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
2.- Με την Φ.5429/2019/0001169/3.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 31.10.2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΥΛΟ (επώνυμο)
ΚΟΥΑΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΑΚ, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 3.12.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018
σύμφωνα με την αριθμ. 10974/23.10.2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3.- Με την Φ.5627/2019/0000515/3.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 8.2.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΝΕΟ (επώνυμο) ΤΟΤΖΑΡΑΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 1.6.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 812/31.1.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
4.- Με την Φ.5631/2019/0000537/3.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 11.2.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΓΚΟΤΖΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 26.9.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2017 σύμφω-
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να με την αριθμ. 813/30.1.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
5.- Με την Φ.5658/2019/0000760/3.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 28.2.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΞΕΛΝΤ (επώνυμο) ΜΕΤΣΚΑ
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
2.12.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 1303/18.2.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
6.- Με την Φ.5647/2019/0000684/3.5.2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 20.2.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο)
ΟΛΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 6.10.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΜΕΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 σύμφωνα με την αριθμ. 1323/15.2.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
7.- Με την Φ.5674/2019/0000849/3.5.2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 4.3.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΦΙΟΝΑ (επώνυμο)
ΓΚΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 28.6.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 σύμφωνα με την αριθμ. 12394/4.12.2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2108/05.06.2019

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 - 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)

r 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) 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.

r 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02021080506190008*

