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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.12312/2016/0004960/21-10-2019 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 24-3-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΡΗΣΤΟ (επώνυμο) 
ΝΤΕΜΙΡΗ (πατρώνυμο) ΑΡΓΥΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-6-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΩΡΑΙ-
ΟΚΑΣΤΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 19405 
(π.ε.)/9-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.12413/2016/0005609/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 
1-4-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΚΡΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΛΙΡΙΝΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-4-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 19388/9-3-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.12524/2016/0006532/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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-
4-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΪΖ (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 19205(π.ε.)/8-3-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.12489/2016/0006421/21-10-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 8-4-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΝΙ (επώνυμο) ΟΥΡΟΥΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
27-3-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

17 Δεκεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4636

53093



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53094 Τεύχος B’ 4636/17.12.2019

ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 18352 (π.ε.)/1-3-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.11674/2018/0018425/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
5-2-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (όνο-
μα) ΠΑΝΤΕΛΗ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 5-9-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-6-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 19110/
1-2-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

2. Με την Φ.11706/2018/0019061/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 8-2-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΙ (όνομα) ΙΣΛΙ 
(πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-5-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 24606/22-1-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.11716/2018/0019339/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
9-2-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η 

οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (όνομα) 
ΛΕΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 11-10-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -
ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 15720/22-12-2015 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.11698/2018/0018992/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 8-2-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΙΝ (πατρώνυμο) ΤΕΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 6-1-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥ-
ΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 16809/4-2-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.12644/2019/0001966/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 21-4-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΙΝΙ 
(όνομα) ΓΙΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-3-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθμ. 17706(π.ε.)/8-2-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.13000/2019/0007131/8-11-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 27-5-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΝΑΣ (όνομα) ΑΡΙΕΛ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-12-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
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ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 19118/16-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την Φ.13612/2019/0003035/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 1-8-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΚΙΑΪ (όνομα) 
ΜΕΡΙΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 7-12-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡ-
ΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-6-2013 σύμφωνα με την 
αριθμ. 24810 (π.ε.)/20-7-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.13126/2019/0006822/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 9-6-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΑ (πατρώνυμο) ΣΤΕΦΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 17-6-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2007 
σύμφωνα με την αριθμ. 21741/18-5-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.13366/2019/0002410/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-

γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 4-7-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-2-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-6-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 22910 (π.ε.)/
6-6-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

3. Με την Φ.13291/2019/0007447/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 24-6-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΜΑΡΙΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 4-8-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 22830 (π.ε)/3-6-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.13292/2019/0005808/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 24-6-
2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλι-
κίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΥΡΤΟΥΛΛΙ (όνομα) 
ΙΛΓΚΕΡΣ (πατρώνυμο) ΚΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 26-7-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
- ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 30-6-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 23561/22-
6-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

5. Με την Φ.13324/2019/0007375/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 28-6-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΤΕΒΟ-
ΣΙΑΝ (όνομα) ΛΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΤΣΙΑ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 22-8-1991 και κατοικεί στο 
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Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 15616/11-2-2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.13052/2019/0002349/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 2-6-
2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλι-
κίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (όνομα) ΜΑΡΤΙΛ 
(πατρώνυμο) ΡΑΠΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
30-9-1995 και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕ-
ΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 22011 (π.ε.)/27-5-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την Φ.13658/2019/0004319/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 4-8-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΤΣΙ (όνομα) 
ΑΝΤΡΕΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-4-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 23777/
29-6-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

8. Με την Φ.13384/2016/0014081/8-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 5-7-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΛΕΟΥΚΕΕΒ (όνομα) 
ΤΕΜΙΡΛΑΝ (πατρώνυμο) ΜΟΥΡΑΤ, που γεννήθηκε στο 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 6-7-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2013 

σύμφωνα με την αριθμ. 21469/22-3-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.11672/2018/0019549/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 5-2-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (όνομα) 
ΣΑΜΠΙΝΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 2-9-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟ-
ΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2012 
σύμφωνα με την αριθμ. 17144/21-1-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.13182/2019/0002435/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 13-6-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΙΔΗΣ (όνομα) ΝΙΚΗΤΑ (πατρώνυμο) ΑΧΙΛΛΕΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 15-10-1996 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-6-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 23058 (π.ε.)/9-6-
2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

3. Με την Φ.13117/2019/0002129/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 7-6-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
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αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΗ (όνομα) 
ΑΙΝΕΙΑ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 29-7-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. 19160 (π.ε.)/8-3-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμού του από 
ΑΙΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΗ σε ΑΙΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.11180/2019/0005535/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 24-12-2015 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΤΣΑΪ (όνομα) ΕΡΑΝΤΑ 
(πατρώνυμο) ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-7-1991 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 22-10-2014 από τη ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Με την Φ.12371/2019/0001517/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 29-3-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (όνομα) ΛΟΡΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-7-1990 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 5-11-2014 από το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

3. Με την Φ.11685/2019/0007065/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
8-2-2016 δήλωση - αίτηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΗ (όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (πατρώνυμο) 
ΜΑΞΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-6-1992 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 7-12-2015 από το Τμή-
μα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.12534/2016/0006555/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
12-4-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΣΕΡΕΝΙΣΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 4-2-2000 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
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 σύμφω-
να με την αριθμ. 6190/16-3-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.13163/2016/0009819/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-6-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΟΝΑ (επώνυμο) ΑΓΙΑΣΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
1-1-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 σύμφω-
να με την αριθμ. 21049/25-4-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.13373/2016/0011009/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 5-7-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΚΑ (επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-4-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 σύμφω-
να με την αριθμ. 20142/13-5-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.13495/2019/0003146/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 18-7-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΚΕ (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ 
(πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-9-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, 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 σύμφω-
να με την αριθμ. 23132/14-6-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.13888/2016/0014999/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 8-9-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΧΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 12-9-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-6-2013 σύμφω-
να με την αριθμ. 20488 (π.ε.)/16-6-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.13657/2016/0013019/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 4-8-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΡΟΤΣΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 7-11-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 30-6-2014 σύμφω-

να με την αριθμ. 26028/26-7-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την Φ.13635/2016/0012934/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
4-8-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΓΚΑΖΕΠΙ (πατρώνυ-
μο) ΤΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-12-1998 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 19612/21-3-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(7)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

 1.  Με την Φ.12182/2019/0007792/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
15-3-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣ (επώνυμο) ΓΚΑΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΓΕΤΟΥΛΛΑΧ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-3-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, 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 30-6-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 18290 π.ε./22-2-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την Φ.12727/2016/0007790/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 5-5-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΤΑΝΕ (πατρώ-
νυμο) ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-9-
1999 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
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τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 16215 (π.ε.)/25-1-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την Φ.13156/2016/0009796/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
10-6-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΔΡΙΑΝΟ (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-6-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 22652/30-5-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την Φ.12392/2019/0005331/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
24-4-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΙΩΣΗΦ (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΗ (πατρώνυ-
μο) ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-9-2002 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 30-6-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 7777/11-4-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την Φ.13729/2016/0013592/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 12-8-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΖΟ 
(πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΑΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 2-10-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥ-
ΚΕΩΝ, 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 30-6-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 24847/21-7-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την Φ.13160/2016/0009807/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 10-6-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (επώνυμο) ΘΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
18-1-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 
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 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 22816/3-6-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την Φ.13211/2018/0003294/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
16-6-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΓΚΟΥΤΣΕ (πατρώ-
νυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2-7-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφω-
να με την αριθμ. 21607/17-5-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την Φ.13628/2016/0012858/7-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού 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 3-8-
2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΒΙΒΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΙΧΑΛΗ (πατρώνυμο) 
ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-9-1999 και 
κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 26086/27-7-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ    
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*02046361712190008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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