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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.826/2022/0010664/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 17-05-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΤΛΙΡΑ (επώνυμο) ΜΕΤΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΣΚΕΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-01-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15860/14/14-10-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3760/2022/0010757/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 09-05-2018 δήλωση-αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυ-
μο) ΜΠΕΝΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4450/23/23-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3606/2022/0008435/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 18-04-2018 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΗ (όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΝΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 5270/13/05-04-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3667/2022/0010769/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217) γίνεται δεκτή η από 02-05-2018 δήλωση-αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΛΑΜΕ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 168/16/10-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.6478/2022/0006968/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 20-03-2018 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΠΑΧΟ (όνομα) ΦΑΤΙΟΝ (πατρώνυ-
μο) ΤΣΟΥΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-12-1995 και κατοικεί στον Δήμο ΣΠΕΤΣΩΝ, 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 παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 2445/22/15-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3773/2022/0010749/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 16-05-2018 
δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΖΟΤΑΪ (όνομα) ΛΟΥΪΖΑ (πατρώνυμο) 
ΠΕΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12.09.1990 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 4860/16/30-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

(2)
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.3625/2022/0010377/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-04-2018 δήλωση-αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΕΡΟΝΙΚΗ 
(επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16450/10/
26-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.6241/2022/0007029/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν.4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
27-02-2018 δήλωση-αίτηση της αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ (όνομα) ΕΝΕΪΝΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΛΕΩΝΙΔΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-
08-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 06-11-2009 από ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3367/2022/0007857/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 07-03-2018 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΓΚΟΝΤΓΟΥΙΝ (όνομα) ΤΕΤΖΙΡΙ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΤΙΡΙ, που γεννήθηκε στην ΝΙΓΗΡΙΑ την 18-03-1990 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 18151/14/27-11-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύ θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.3629/2022/0009153/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γί-
νεται δεκτή η από 25-04-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΛΛΕΤΣΙ (όνομα) ΝΤΟΡΟΥΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙ-
ΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-1998 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 4930/20/02-04-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3683/2022/0008224/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 25-04-2018 δήλωση-αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΑΣΟ (όνομα) ΕΡΕΣΣΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-1998 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 1477/19-04-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.6532/2022/0005998/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 12-02-2018 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ (όνομα) ΒΙΚΤΩΡ (πατρώνυμο) 
ΖΑΧΑΡΙΕΒ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 05-06-
1998 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 15880/4/19-10-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

(3)
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.3503/2022/0010397/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 28-03-2018 δήλωση-αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΦΕΪΘ ΟΣΑΜΟΥΝΤΙΑΜΕΝ 
(επώνυμο) ΟΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΙΣΑΑΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-05-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11246/116/ 
29-10-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5484/2022/0011105/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 26-04-2018 δήλωση-αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
855/24/18-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3140/2022/0010641/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 14-02-2018 
δήλωση-αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΧΥΣΕΝ (όνομα) ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΚΩΣΤΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-04-1990 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1200/35/26-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.
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4. Με την υπό στοιχεία Φ.3330/2022/0010507/
10-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217), γίνεται δεκτή η από 02-03-2018 δήλωση-αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΛΕΠ-
ΚΟ (όνομα) ΟΛΕΓΚ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 03-04-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 855/19/18-01-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.21227/2022/0000371/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
05-05-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΛΛΗ (όνομα) ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΝΗ (πατρώνυ-
μο) ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 05-
09-2010, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.21197/2022/0000229/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
03-02-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ (όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυ-
μο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-12-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(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.21208/2022/0000262/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
14-03-2022 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΑΪ (όνομα) ΝΑΗΛΕ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-04-2003 και 
κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.53.1/1619 / 28-02-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21218/2022/0000316/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
15-04-2022 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥ-
ΠΑΚΤΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/2583/30-03-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

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

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.21214/2022/0000387/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
07-04-2022 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΟΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟ 
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(πατρώνυμο) ΑΛΕΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟ-
ΛΟΓΓΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/505/ 
01-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(8)
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.21230/2022/0000401/
21-06-2022 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 07-06-2022 δή-
λωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΚΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΓΚΕΛΛ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-04-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 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 22-01-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΓΚΕΛΛ (ENGJELL)
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΛΑΪ (MALAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΝΤΙ (SHKENDI)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.21232/2022/0000406/

21-06-2022 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 08-06-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 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 05-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 
ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21231/2022/0000405/
21-06-2022 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 08-06-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΕΡΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-04-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 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 05-07-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

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

ΕΡΜΑΛ (ERMAL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (HOXHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.21225/2022/0000352/

21-06-2022 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 10-05-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΝΟΥΧΟΥ (πατρώνυμο) 
ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 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 14-09-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΟΥ (NUHU) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΧΟΥ (NUHU) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΒΙΓΕ (SELVIJE).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.21213/2022/0000272/

21-06-2022 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 06-04-2022 
δήλωση-αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΓΚΕΡΤΑ (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΣΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
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σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΣΙ (GENCI).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΚΑ (XHIKA) (κύριο όνομα) 
ΑΝΤΟΝΕΤΑ (ANTONETA)

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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*02036161107220008*

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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