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2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.1819/ 
2022/0000489/21-10-2022 απόφαση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6265).

 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.5685/2022/0021250/ 
23-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αττικής, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) γίνεται 
δεκτή η από 10-07-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΑ (όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 18-05-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 
07-10-2016 από τη ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2241/2022/0015096/ 
23-12-2022 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 13-07-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΖΙΤΖΑ (όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1992 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8335/ 
59/13-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3942/2022/0013896/ 
23-12-2022 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 07-06-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΦΡΟΥΝΖΑ (όνομα) ΙΡΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΒΕΑΤΣΕΣΛΑΒ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 
08-03-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-06-2009, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 13951/60/01-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5513/2022/0021136/ 
23-12-2022 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 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 06-07-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (όνομα) ΓΙΟΝΑΝΤ (πατρώνυμο) 
ΛΑΖΑΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-07-1985 
και κατοικεί στον Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 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 τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2004, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6540/ 
12/02-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5854/2022/0021239/ 
23-12-2022 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 04-07-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΑΛΑΪ (όνομα) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΙΟΚΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-07-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 9320/33/25-06-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.6156/2022/0021177/ 
23-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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 10-07-2018 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΑΝΟΕΒΑ 
(όνομα) ΓΙΑΝΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 11-12-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7270/ 1/
15-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
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(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.1903/2022/0009341/ 
23-12-2022 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 08-05-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΥΛΛΑ (όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-08-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 13640/21/22-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4082/2022/0014916/ 
23-12-2022 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 21-06-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΛΒΟΒ (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (πατρώνυμο) ΟΛΕΓΚ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 05-05-1995 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 7920/25/01-06-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4292/2022/0020712/ 
23-12-2022 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) 
γίνεται δεκτή η από 11-07-2018 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΣΑΜΕΤΑΪ (όνομα) ΡΙΖΑ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-1999 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 10130/15/05-07-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5596/2022/0023231/ 
23-12-2022 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 04-09-2018 
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δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (όνομα) ΑΛΚΙΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-08-1994 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 
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 
30-06-2012, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4825/ 
02-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5780/2022/0009936/ 
23-12-2022 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 18-09-2018 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΕΛΤΟΥΑΡΓΚΙ (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (πατρώνυμο) 
ΕΛΣΑΪΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΙΓΥΠΤΟ την 16-10-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 30-06-2014, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 10330/18/06-07-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.6288/2022/0022631/ 
23-12-2022 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 03-08-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1994 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει 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 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 22213/ 21-11-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.6782/2022/0022449/ 
23-12-2022 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 06-07-2018 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΒΑΣΙΛΗ (όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, 

που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-05-1988 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 τάξεων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2010, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 615/19/ 
16-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
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.18319/2022/0000814/
12-12-2022 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 
16-12-2019 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΡΛΙΓΚΟ (όνομα) ΑΡΣΕΝΙΙ (πα-
τρώνυμο) ΠΑΒΕΛ, που γεννήθηκε στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
την 28-06-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συ-
μπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1579/27-03-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
     Στην υπό στοιχεία Φ.1819/2022/0000489/21-10-2022 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6265) διορθώνεται 
το επώνυμο από το εσφαλμένο: «ΒΑΝΕΝΑ»

στο ορθό: «ΒΑΝΕΒΑ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας)   
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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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