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7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).
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10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

11 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

13 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Κ.Ε.Ι.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

14 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.24023/2021/0007328/04-03-2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1518).

15 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.31424/
2021/0005870/23-11-2021 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου 
Τομέα Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 6010).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4924/2022/0000855/
25-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 
23-02-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΤΡΑΠΤΣΙΟΥ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣ (πατρώ-
νυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
10-11-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4966/2022/0001454/
26-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
18-02-2022 αίτημα της (επώνυμο) ΛΕΡΟΥΑ (όνομα) ΑΘΗ-
ΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννή-
θηκε στη ΓΑΛΛΙΑ την 17-06-2003, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4932/2022/0000971/
25-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 
01-03-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΑΧΙΤΖΑΝΟΒΑ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙ , που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-08-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας..

Με την υπό στοιχεία Φ.4885/2022/0004039/
21-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 17-01-2022 
αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΜΠΟΡΝ (όνομα) ΣΤΗΒΕΝ ΧΑΡ-
ΡΙΣΟΝ (πατρώνυμο) ΡΙΚΚΥ-ΝΤΕΪΒΙΝΤ, που γεννήθηκε 
στον ΚΑΝΑΔΑ την 01-03-1984, 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 Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του  
Τμήματος Ιθαγένειας

ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.20472/2018/0017632/
28-07-2022 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 02-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΛΑΕΡΤΗΣ (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΚΟΥ-
ΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-01-2009 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 16-12-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΟΥ (SALIU) (κύριο όνομα) 

ΙΣΒΕΝΤΑ (ISVEDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.20481/2018/0017691/

28-07-2022 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 02-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙ-
ΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2012 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 19-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (KACI) (κύριο όνομα) ΚΛΟ-

ΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (KACI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.20484/2018/0017709/

28-07-2022 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 02-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΙΣΑ (επώνυμο) ΜΠΕΪΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙ-
ΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
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γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 
28-09-2001 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς δι-
άρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΤΙΑ (BEJTJA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΤΙΑ (BEJTJA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.20483/2018/0017704/

28-07-2022 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 02-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΣΑΜΠΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΪΤΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
26-09-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
28-09-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΤΙΑ (BEJTJA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΤΙΑ (BEJTJA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΛΙΑΝΑ (LILJANA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.20480/2018/0017687/

28-07-2022 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 02-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟ-
ΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-04-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 19-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (KACI) (κύριο όνομα) ΚΛΟ-

ΝΤΙΑΝ (KLODJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΙ (KACI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.20474/2018/0017642/

28-07-2022 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 02-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΕΑ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2009 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 07-07-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERJOLA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.20467/2018/0017597/

28-07-2022 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 01-11-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕ-
ΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-01-2006 και 
κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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, η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 29-08-2001 και ο πατέρας του κα-
τέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΣΚΕ-

ΝΤΕΡ (SKENDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.15898/2022/0004014/

22-07-2022 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 13-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΙΣ (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΑΝ-
ΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2010 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 21-10-2005 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (ALLUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (ALLUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.15897/2022/0004012/

22-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 13-04-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΔΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-11-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 21-10-2005 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (ALLUSHI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΔΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΙ (ALLUSHI) (κύριο όνο-

μα) ΙΡΕΝΑ (IRENA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.49917/2022/0000643/
26-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-04-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν. 13-04-1993 στην ΑΙΘΙΟΠΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.7667/2022/0000693/
21-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου του Υπουργεί-
ου 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 02-11-2021 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΤΙΛΚΑ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-07-2005 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.3/5241/07-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.7607/2021/0001021/
21-07-2022 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 19-07-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) ΚΡΕΣ-
ΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, 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 10-07-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΟΛΣΙΑΝΑ (OLSJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7639/2022/0000571/
21-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
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(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 29-09-2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΗ (DINI) 
ΛΕΟΝΩΡΑ (LEONORA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A427024, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 03-05-1966 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7727/2022/0000563/
21-07-2022 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 δεκτή η από 17-01-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΙΝΗΣ (DINI) 
ΦΩΤΗΣ (FOTIS) ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A476229, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-07-1998 και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΡΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.7638/2022/0000890/
21-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 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 29-09-2021 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ (όνομα) ΚΛΑ-
ΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 19-07-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/4933/ 
28-07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.7647/2022/0000886/
21-07-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου 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 11-10-2021 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (όνομα) ΑΡΜΕΛΑ 

(πατρώνυμο) ΠΑΣΟΥΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-12-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΜΥΚΟΝΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.3/4970/ 
16-08-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
τίου Αιγαίου.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9232/2022/0001214/
28-07-2022 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 03-05-2022 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΚΑΛΛΑΣ (όνομα) ΓΚΑΣΤ (πατρώνυμο) ΜΑΪΚ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
26-03-1953, 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
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9213/2022/0000965/
29-07-2022 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 06-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΝΟΛ (επώνυμο) ΒΙΕΣΤΑ (πατρώνυμο) ΣΠΙ-
ΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2015 και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 02-08-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΙΕΣΤΑ (VJESHTA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΙΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΙΕΣΤΑ (VJESHTA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ (VASILIKA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-

ας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9216/2022/0000971/
29-07-2022 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 11-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΛΟΥΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2008 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 19-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΖΑΪ (FERZAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9217/2022/0000972/

29-07-2022 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 11-05-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΟ (επώνυμο) ΝΤΟΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2015 και κατοικεί 
στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 19-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΪ (NDOJ) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΖΑΪ (FERZAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (14) 
 Στην υπό στοιχεία Φ.24023/2021/0007328/04-03-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1518), στη σελίδα 
15451, στη στήλη Β και τον στίχο 10 εκ των άνω, διορθώ-
νεται το επώνυμο της πολιτογραφούμενης αλλοδαπής:

Από το εσφαλμένο: «ΠΙΒΕΝ»,
στο ορθό: «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ».

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων)   

Ι

    (15) 
 Στην υπό στοιχεία Φ.31424/2021/0005870/23-11-2021 

απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Νοτίου Τομέα Πειραιά και Νήσων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 6010), στη σελίδα 76942, στη στήλη Α, 
στον στίχο 51 εκ των άνω, διορθώνεται η χώρα γέννησης:

Από το εσφαλμένο: «ΡΩΣΙΑ»,
στο ορθό: «ΓΕΩΡΓΙΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων)   
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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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