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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2289/2021/0001170/
16-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-01-2020 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΚΟ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΤΕΤΕΜ, 
γεν. 20-04-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1356/2021/0001187/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-12-2016 

αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΛΟ Όνομα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΠΑΝΤΕΛΙ, γεν. 30-01-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2093/2021/0000756/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-01-2019 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΝΑΒΙΓΙΑ Όνομα ΕΜΕΡΙ Όν. πατρός ΓΙΑΧΕ, 
γεν. 02-08-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
αυ συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2437/2021/0001058/
16-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-10-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΣΙ Όνομα ΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΙ, γεν. 
20-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2436/2021/0001012/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-10-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΣΙ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΣΚΕΝΤΕΡ, 
γεν. 29-09-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Με την υπό στοιχεία Φ.2400/2021/0000554/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-03-2021 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΟΥΡΣΟΥ Όνομα ΙΡΙΝΑ Όν. πατρός ΓΚΕΟΡ-
ΓΚΕ, γεν. 25-06-1972 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1835/2021/0000639/
18-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογρά-
φησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και των 
άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως επίσης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3838/2010 
(Α΄ 49), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-
σης, γίνεται δεκτή η από 02-03-2018 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΣΑ Όνομα ΣΠΡΕΣΑ Όν. πατρός ΦΕΡΙΖ, 
γεν. 06-04-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5716/2022/0000550/
01-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 08-12-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΑΤΖΑΚΟΣ (όνομα) ΡΑΛΛΟΥ ΓΚΡΕΪΣ (πατρώνυμο) ΧΕΝΡΥ 
ΚΑΡΛ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 02-04-1967, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

(4)
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.5001/2022/0000184/
29.03.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΝΙ (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (πατρώνυμο) ΕΝΒΕΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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 τις 26-11-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (GUNA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (GUNA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5002/2022/0000185/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΡΕΝΟ (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (πατρώνυμο) 
ΕΝΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 26-11-2002 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (GUNA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΒΕΡ (ENVER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΝΑ (GUNA) (κύριο όνομα) 

ΝΕΡΤΙΛΑ (NERTILA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.5004/2022/0000198/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΟ (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
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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 τις 24-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΙΛΙ (HALILI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΡΙΝΤΑ (JORIDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.5005/2022/0000205/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΖΜΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-09-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 17-11-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΖΜΙ (NAZMI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (SULA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.5006/2022/0000209/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟΥ (πατρώ-
νυμο) ΟΡΜΠΕΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-05-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 24-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟΥ (CUKU) (κύριο όνομα) 

ΟΡΜΠΕΛΙΝ (ORBELIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟΥ (CUKU) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΓΙΕΤΑ (MARJETA)

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

(5)
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.4891/2021/0000928/
29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-08-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΣΕΧΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-10-2013 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 10-09-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (SHEHI) (κύριο όνομα) 

ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΙ (SHEHI) (κύριο όνομα) 

ΕΜΙΛΙΑΝΑ (EMILJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4988/2022/0000017/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΠΑΛΗ (πατρώνυμο) 
ΚΙΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 τις 17-07-2006 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΗ (BALI) (κύριο όνομα) 

ΚΙΕΡΙΜ (QERIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΟΥΣΗ (METUSHI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΓΚΕΤΑ (ALGETA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4989/2022/0000018/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 13-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΝΤΙ (επώνυμο) ΖΕΜΑ (πατρώνυμο) ΑΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2015 και κατοικεί 
στον Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
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συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 27-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΜΑ (ZEMA) (κύριο όνομα) ΑΛΙ 

(ALI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΜΑ (ZEMA) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΝΤΙ (SHKENDI).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.4993/2022/0000064/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 19-01-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων του 
ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) 
ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΕΛΙΣΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-10- 2015 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 28-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς 
διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΕΛΙΣΑΝΤΕΡ (ELISANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (KLAUDIA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.4997/2022/0000118/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 27-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΤΕΛΙΟΝΟΣ (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) 
ΒΕΡΑΝΤΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 27-06-2005 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (ASLLANAJ) (κύριο 

όνομα) ΒΕΡΑΝΤΕ (VERANDE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (ASLLANAJ) (κύριο 

όνομα) ΟΛΙΓΚΕΡΤΑ (OLIGERTA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.4995/2022/0000116/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-02-2015 

και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 τις 24-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνομα) 

ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.4987/2022/0000011/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΣΕΛΝΤΙ (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2014 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 31-08-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (KERCI) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΙ (KERCI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΥΕΝΑ (ANDUENA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.4979/2021/0001445/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 τις 09-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΤΡΑΝΤΑΦΙΛΕ (TRANDAFILE).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.4978/2021/0001444/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-12-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΑΖΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 τις 09-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΙΡ (GAZMIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΤΡΑΝΤΑΦΙΛΕ (TRANDAFILE).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.5000/2022/0000178/
29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-02-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΙΑΣ (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-09-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνι-
κού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συ-
νεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 24-05-2005 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (CANI) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4982/2021/0001472/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 21-12-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΒΡΑΧΟΡΙ 
(πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
30-12-2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΧΟΡΙ (VRAHORI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΡΙ (ARBERI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΙΝΤΑ (KLARIDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.4981/2021/0001471/

29-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 21-12-2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΑΪΡΑ (επώνυμο) ΒΡΑΧΟΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΡΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2015 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 30-12-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΡΑΧΟΡΙ (VRAHORI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΡΙ (ARBERI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΤΑ (RUSTA) (κύριο όνομα) 

ΚΛΑΡΙΝΤΑ (KLARIDA).

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2796/2021/0000645/
24-03-2022 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, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 26-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΕΡΑΛΝΤ Όν. πατρός ΙΜΕΡ, γεν. 
13-06-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3092/2021/0001297/
24-03-2022 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, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 26-08-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΕΡΓΕΕΒΑ Όνομα ΑΛΜΠΙΝΑ Όν. πατρός ΝΙ-
ΚΟΛΑ, γεν. 10-01-1982 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.54/2022/0000049/24-03-
2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 24-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΒΑΤΣΗ Όνομα ΣΟΦΙΕ Όν. πατρός ΝΓΚΕΛΙ, 
γεν. 04-05-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3010/2022/0000169/
24-03-2022 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, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 13-01-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΛΑΚ Όνομα ΛΑΡΙΣΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, 
γεν. 02-08-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.632/2022/0000151/
24-03-2022 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, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 27-11-2019 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΚΙΝΙ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός ΜΑΡΚ, γεν. 
31-07-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3118/2021/0001390/
24-03-2022 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, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 25-10-2021 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΟΝΟΒΑ Όνομα ΑΝΤΩΝΙΑ Όν. πατρός 
ΟΓΚΝΙΑΝ, γεν. 14-11-1994 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.3117/2021/0001505/
24-03-2022 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, (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 21-10-2021 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΕΝΑ Όνομα ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 20-09-1991 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ  
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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,


		2022-04-18T20:07:40+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




