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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2509

παρ. 1 του ν. 3838/2010 (49Α΄) γίνεται δεκτή η από
24-05-2000 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΑΚΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. πατρός
ΓΚΙΕΡΓΚΙ, γεν. 14-02-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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Διόρθωση σφάλματος στην Φ.98589/2016/
0030686/31-10-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που
δημοσιεύτηκε στο 3880/02-12-2016 ΦΕΚ (τ. Β΄).

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.200720/2017/0004834/07-07-2017 απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), όπως
ισχύουν και μετά το 34/10-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου
γίνεται δεκτή η από 19-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΒΙΑΖΑ Όνομα ΑΠΟΣΤΟΛΗ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, γεν. 01-05-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
(1)

Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.86233/2017/0017362/05-07-2017 απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955
(258Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91Α΄),
του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217Α΄) και του άρθρου 22

Με την Φ.201876/2016/0030084/05-07-2017 απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), όπως
ισχύουν και μετά το 4/28-01-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου
γίνεται δεκτή η από 09-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΠΑΣΚΕΒΙΤΣ-ΤΣΟΥΡΟΥΤΤΗ Όνομα ΟΛΓΑ Όν.
πατρός ΝΙΚΟΛΑΙ, γεν. 22-08-1974 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.205749/2017/0019830/07-07-2017 απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), όπως
ισχύουν και μετά το 45/30-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-06-2013 αίτηση
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΛΑΪ Όνομα ΑΡΜΕΛΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ,
γεν. 25-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.
Με την Φ.207656/2017/0017997/05-07-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄),
όπως ισχύουν και μετά το 2/2017/26-01-2017 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται
δεκτή η από 29-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης της
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΠΑΧΟ Όνομα ΛΟΡΕΤΑ Όν. πατρός ΡΙΤΒΑΝ,
γεν. 09-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.36947/2016/0003432/21-06-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
18-02-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΡΙΣΑ (επώνυμο) ΤΕΡΖΙΟΥ (πα-
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τρώνυμο) ΓΙΟΝΟΥΖ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
21-08-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 17590/23/09-02-2016 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.36297/2017/0012487/19-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
18-01-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης
με στοιχεία (όνομα) ΔΕΑ (επώνυμο) ΚΕΛΛΟ (πατρώνυμο)
ΑΡΜΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2004,
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), 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 14-03-2003
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΛΛΟ (KELLO) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΑΝΤΙ (ARMANDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΛΛΟ (KELLO) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.7132/2017/0002667/10-07-2017
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
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σης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄),
γίνεται δεκτό το από 12-05-2017 αίτημα του πατέρα
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΕΝΤΕΡΗΣ (όνομα) ΑΝΓΚΕΛΕ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2016, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
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(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 01-06-2017 αίτημα του
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΙΤΣΑΚΗΣ
(όνομα) Α.Κ.Ο. (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, από την 19/2/2016, με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(11)
(9)

Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την Φ. 1676/2017/0009737/28-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207Α΄) καθώς και
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄)
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
07-09-2005 αίτηση του ομογενούς με στοιχεία (όνομα)
ΓΚΕΟΡΓΚΙ (επώνυμο) ΑΖΟΕΒ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ που
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 26-11-1967 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας (Γνωμοδότηση της Γ΄ Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2790/2000 όπως
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 486/06-10-2011 Πρακτικό).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.12251/2017/0008536/07-07-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δεκτό το από 16-11-2015 αίτημα του
πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2012, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την 19/07/2012,
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
Με την αριθμ. Φ.16504/2017/0008230/06-07-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,

(12)
Στην Φ.98589/2016/0030686/31-10-2016 απόφαση
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 3880/02-12-2016 ΦΕΚ
(τ. Β΄), διορθώνεται:
από το λανθασμένο: «ΝΙΚΟΛΕ»
στο ορθό: «ΝΙΚΟΛΛΕ».
(Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02025092007170004*

