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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.10756/2020/0000701/2.6.2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του ν. 3286/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 3.2.2020 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ 
(πατρώνυμο) ΣΑΜΨΩΝ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 7.1.2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.10744/2020/0000330/2.6.2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3286/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 24.1.2020 
αίτημα της (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΣ 
ΕΣΤΕΛ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29.5.1968, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.10527/2019/0000739/1.6.2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγέ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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νειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται 
δεκτό το από 18.3.2019 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΜΠΑΓΙΟ (όνομα) 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε 
στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 28.12.2011, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.10721/2019/0002604/1.6.2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 20.11.2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΜΠΑΓΙΟ (όνομα) ΘΑΛΕΙΑ 
(πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
την 30.8.2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.10610/2019/0001846/1.6.2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 26.7.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΤΕΡΓΙΟΣ, που γεν-
νήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 23.8.1962, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 
2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.10724/2019/0002656/2.6.2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 26 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 27.11.2019 αίτημα της (επώνυμο) ΟΛΟΜΟΥΤΣΚΙ 
- ΟΡΕΝ (όνομα) ΒΕΡΕΝΤ (πατρώνυμο) ΟΥΡΙ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 27.9.1966, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.4316/2020/0000543/28.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 27.8.2019 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΣΤΟΥΝΚΙΝΑ 
(όνομα) ΑΝΖΕΛΙΚΑ (πατρώνυμο) ΒΙΤΑΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 8.12.2000 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΟΥΛΙΟΥ, 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 30.6.2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.43/7143/9.8.2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.4319/2020/0000545/28.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 24.9.2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΝΑΪ (όνομα) ΑΝΙΣΑ 
(πατρώνυμο) ΚΑΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
14.11.1999, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. Φ.43/8343/12.9.2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.3536/2020/0000450/3.6.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 7.1.2020 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΣΙΝΑΝΑΪ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΕΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26.6.1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 24.10.2019 από ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.3542/2020/0000486/3.6.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 28.1.2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΙΣΕΝΚΟ (όνομα) ΝΙΚΗΤΑ 
(πατρώνυμο) ΤΑΡΑΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 29.9.2000, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7859/7.10.2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του ονόματός του από ΝΙΚΗΤΑ σε ΝΙΚΗΤΑΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Ιθαγένειας Κοζάνης

ΚΑΓΙΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

Με την υπ’ αρ. Φ.4545/2020/0000513/21.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η 
από 27.2.2020 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδα-
πού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΙΜΑΣΙ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΑΚ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27.11.2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, 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 30.6.2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1065/5.2.2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΚΡΙΣΤΑΚ 
ΝΤΙΜΑΣΙ σε ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΙΜΑΣΗΣ.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.2823/2019/0001482/4.6.2020 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του του ν. 3284/2004 «Περί 
κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 23.12.2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.8.2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 9.10.2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΟ (PAVLO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΗ (CUNI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8η.7.2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

Με την υπ’ αρ. Φ.3789/2019/0002339/27.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10.12.2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30.9.2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΝΙΩΝ, 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 13.2.2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΜΠΙ (SHKEMBI) (κύριο όνο-

μα) ΤΑΝΑ (TANA).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.3724/2019/0001961/27.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 22.10.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΙΒΑ-
ΝΟΒΑ (πατρώνυμο) ΙΟΡΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 1.3.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 
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 30.6.2019, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. Φ.20.4/14245/10.10.2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.3780/2019/0002293/27.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 3.12.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδα-
πού με στοιχεία (όνομα) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ (επώ-
νυμο) ΜΠΡΟΝΤΙΟΥΚ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.6.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΛΑ-
ΤΑΝΙΑ, 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 30.6.2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/8798/21.6.2019 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.3793/2019/0002364/27.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 11.12.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΤΑ (επώνυμο) ΖΟΪ 
(πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 4.10.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30.6.2019, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. Φ.20.4/16994/3.12.2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

Με την υπ’ αρ. Φ.3804/2020/0000133/27.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 18.12.2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΝΓΚΟ 
(όνομα) ΜΠΕΓΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΝΙ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20.7.2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30.6.2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.20.4/
17048/5.12.2019/20.12.2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.1236/2019/0001958/22.5.2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 6.7.2015 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ (όνομα) ΕΥΤΥΧΙΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 2.12.2014, 
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την υπ’ αρ. Φ.3805/2019/0002425/27.5.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η 
από 18.12.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΟΡΤΕΝΤΣΑ (επώνυμο) ΓΚΟΝΓΚΟ 
(πατρώνυμο) ΚΟΝΤΡΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 19.7.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 30.6.2017, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. Φ.20.4/17216/6.12.2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπ’ αρ. Φ.3543/2020/0000587/22-05-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
3.12.2018 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΔΟΣ (όνομα) 
ΤΖΩΡΤΖ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 23.9.1972, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.3577/2019/0001069/22.5.2020 

απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
22.5.2019 αίτημα του (επώνυμο) ΠΑΟΥΕΛΛ (όνομα) ΜΑ-
ΪΚΛ ΑΛΑΝ (πατρώνυμο) ΑΛΑΝ ΕΡΝΕΣΤ, που γεννήθηκε 
στην ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ την 5.11.1961, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.3781/2019/0002305/22.5.2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας» (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
4.12.2019 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΠΑΟΥΕΛΛ (όνομα) ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΜΑΪΚΛ (πατρώνυμο) 
ΑΛΑΝ ΤΖΟΡΤΖ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 
ΕΜΙΡΑΤΑ την 15.1.2012, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1.- Με την υπ’ αρ. Φ.9099/2019/0000555/13.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 2.9.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΠΑΒΛΛΟ (επώνυμο) ΝΟΥΣΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 18.12.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
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-
να με την υπ’ αρ. 3907/18.7.2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2.- Με την υπ’ αρ. Φ.9101/2019/0000557/13.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 2.9.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΙ (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ 
(πατρώνυμο) ΥΖΕΪΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12.1.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
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ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2019, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 4385/18.7.2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

3.- Με την υπ’ αρ. Φ.9106/2019/0000583/13.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 16.9.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΧΟ-
ΤΖΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 3.1.2004 και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 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 30.6.2019 σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 4787/22.8.2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

4.- Με την υπ’ αρ. Φ.9116/2019/0000608/13.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 25.9.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) 
ΤΟΠΟΛΛΑΪ (πατρώνυμο) ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην 

ΑΛΒΑΝΙΑ την 2.3.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟ-
ΛΙΟΥ, 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 30.6.2019, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4170/22.8.2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

5.- Με την υπ’ αρ. Φ.9127/2019/0000664/13.5.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 1Β του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α΄ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 30.10.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣ (επώνυμο) ΤΟΖΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΝΙΜΠΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 16.1.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, 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 30.6.2019, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 4586/25.7.2019 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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*02025612606200008*

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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