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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την υπό στοιχεία Φ.28591/2020/0009004/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 03-09-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ (STAVRO) ΘΑΝΑΣΗΣ (THANAS) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ 
(SPIRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α500803, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-1965 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.28583/2021/0000206/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 03-09-2019 αίτηση πο-
λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΕΤΡΑΪ 

(PETRAJ) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA) ον. πατρός ΤΟΝΤΙ 
(TODI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α500407, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1972 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.28721/2020/0013574/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 01-10-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΙΤΣΑΝΗΣ 
(KICANI) ΓΙΩΡΓΗΣ (JORGJI) ον. πατρός ΗΛΙΑ (ILIA), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία Α501023, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-01-1947 και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.28722/2020/0013309/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 01-10-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΥ (CIBUKU) ΘΙΜΗ (ΤΗΙΜΙ) ον. πατρός ΓΙΩΡ-
ΓΗ (JORGJI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α501846, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-1966 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.27285/2020/0014641/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΑΒΑΡΑ 
(XHAVARA) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA) αν. πατρός ΣΟΦΟ-
ΚΛΗΣ (SOFOKLI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α501119, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-05-1974 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.30140/2020/0011738/29-
12-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50) και το άρθρο 10 του ν. 4735 (Α’ 197), 
γίνεται δεκτό το από 14-05-2020 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ ΒΙΛΑΛΤΑ 
(όνομα) ΝΟΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΒΕΤΙΑ την 18-12-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή του 
στο δημοτολόγιο του Δ. Κηφισιάς.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

Ι

(3)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.50352/2021/0000462/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 26 παρ. 3 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α’  50), γίνεται δεκτό το από 12-06-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
08-02-1976, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Ζωγράφου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

  ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(4)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.50695/2021/0000592/
17-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτό το από 09-07-2019 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΚΟΥΣΚΟΣ (όνομα) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2018, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 

κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Φυλής.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

 ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.1243/2020/0000286/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 8/31-05-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδο-
νίας, γίνεται δεκτή η από 03-03-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΣΚΑ Όνομα ΠΑΡΑ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, 
γεν. 07-12-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1249/2020/0000308/
24-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 9/10-06-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδο-
νίας, γίνεται δεκτή η από 10-03-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΑΪΚΟ Όνομα ΖΒΕΖΝΤΑ Όν. πατρός ΑΝΤΡΕΑ, 
γεν. 04-10-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΟΥΛΗ

Ι

(6)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.) .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.1249/2020/0000705/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2020 δή-
λωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΤΖΕΒΙΤ (επώνυμο) ΙΣΟΥΦΑΪ (πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7936/03-09-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.1250/2020/0000742/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΜΕΝΑ (επώνυμο) ΜΙΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-12- 2003 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 12240/10-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1251/2020/0000743/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΡΟΒΕΝΑ (επώνυμο) ΜΙΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30- 12-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 12239/10-11-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1257/2021/0000009/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
11-01-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΝΛΟΥΚΑ (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ 
(πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 14-11-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8572/23-09-2020 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.1264/2021/0000067/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-02-
2021 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΣΩΚΡΑΤ (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΟΤΙ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-06-2004 

και κατοικεί στον Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 30-06-2019, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 13529/24-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.1261/2021/0000041/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
22-01-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-05-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 261/19-01-2021 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.1260/2021/0000040/
16-02-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
22-01-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΪ 
(πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-02-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 260/19-01-2021 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

  Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

    Στην υπό στοιχεία Φ.2351/2020/0000989/07-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, (Β’ 5997), στη σελίδα 69600, στην α’ 
στήλη, στον 20ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «(επώνυμο) ΜΟΥΣΙ»,
στο ορθό: «(επώνυμο) ΑΛΟΥΣΙ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη 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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