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Αριθμ. 2018/0023048 
  Τιμητική Πολιτογράφηση των αλλοδαπών ΖΩΡΖ -

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΣΟΥΡ του ΧΑΝΑ ΝΙΝΤΑΛ-ΗΛΙΑΣ 

ΤΟΥΜΕ του ΜΑΝΤΙΛ ΤΖΙΧΑΝΤ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡ-

ΜΠΕΚ του ΣΑΜΑΑΝ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3284/2004 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(ΦΕΚ 217 Α’).

2. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 160).

3. Το γεγονός ότι οι αλλοδαποί ΖΩΡΖ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝ-
ΣΟΥΡ, ΝΙΝΤΑΛ-ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΜΕ και ΤΖΙΧΑΝΤ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΕΡΜΠΕΚ προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην 
Ελλάδα, καθώς ως Μητροπολίτης Αρκαδίας, Επίσκο-
πος Αρεθούσης και Επίσκοπος Πανειάδος αντιστοίχως 
του Πρεσβυγενούς Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου 
Αντιοχείας έχουν συνδράμει καίρια στην καλλιέργεια 
της ελληνικής παιδείας και της ελληνομάθειας μεταξύ 
των αραβόφωνων Ελληνορθόδοξων στις επαρχίες της 
ποιμαντικής τους ευθύνης. Έχουν προωθήσει τη σύ-
σφιγξη των πολιτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών 
δεσμών της Ελλάδας με τις χριστιανικές κοινότητες της 

Μέσης Ανατολής και τις χώρες που αυτές εγκαταβιούν 
και έχουν συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων του 
Πατριαρχείου Αντιοχείας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, την Εκκλησία της Ελλάδος και τις 
άλλες ανά τον κόσμο Ελληνορθόδοξες εκκλησιαστικές 
διοικήσεις και συνεπώς συντρέχει η προϋπόθεση εφαρ-
μογής της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 13 «τιμητική 
πολιτογράφηση» του ν. 3284/2004.

4. Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφα-
σίζουμε:

Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Έλληνες πολίτες τους 
αλλοδαπούς ΖΩΡΖ-ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΝΣΟΥΡ του ΧΑΝΑ, 
γεννηθέντα στις 06/03/1962 στην Αλ Μουζέϊραα της 
Συρίας, ΝΙΝΤΑΛ-ΗΛΙΑ ΤΟΥΜΕ του ΜΑΝΤΙΛ, γεννηθέντα 
στις 10/10/1973 στην Λαοδεικία της Συρίας και ΤΖΙΧΑΝΤ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΕΡΜΠΕΚ του ΣΑΜΑΑΝ, γεννηθέντα στις 
21/06/1970 στην Λαοδεικία της Συρίας.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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