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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.208026/2018/0008836/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004  
(217 Α'), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 26-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΛΛΑ Όνομα ΤΕΪΝΤΑ Όν. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, 
γεν. 03-07-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214911/2018/0028284/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 16-01-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα ΑΝΤΗΣ Όν. πατρός 
ΕΡΡΙΚΟΣ, γεν. 23-01-1971 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.200574/2016/0010675/15-01-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄),
όπως ισχύουν και μετά την από 10-09-2015 έκθεση του 
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 10-06-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΒΛΑΣΗ Όνομα ΛΑΕΡΤΑ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ, γεν. 03-07-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.202807/2016/0025422/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 21-03-2016 έκ-
θεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, 
γίνεται δεκτή η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΝΕ Όνομα ΝΙΤΣΑ Όν. πατρός ΑΛΕΚΟ, 
γεν. 17-03-1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.202815/2016/0025423/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄'), όπως ισχύουν και μετά την από 05-04-2016 
έκθεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥ-
ΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 05-04-2016 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ Όν. πατρός 
ΦΩΤΟΣ, γεν. 29-08-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Με την Φ.205487/2018/0026480/15-01-2019 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από
09-08-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 09-08-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΑΚΑΪ Όνομα ΜΑΚΕΛΙΑΝΑ Όν. πατρός ΑΓ-
ΓΕΛΙΝ, γεν. 21-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.205512/2018/0026481/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α'), του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά την από 24-06-2016 έκθεση 
του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η 
από 24-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΡΟΝΗ Όνομα ΟΓΚΕΡΤ Όν. πατρός ΣΩΤΗ-
ΡΑΚΗ, γεν. 03-10-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.202885/2016/0025425/15-01-2019 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από
21-03-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στα ΤΙΡΑ-
ΝΑ, γίνεται δεκτή η από 21-03-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΟΥΣΙ Όνομα ΑΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΛΟΥ-
ΚΑΝ, γεν. 30-03-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.206966/2018/0023226/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 12-01-2017 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟ-
ΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 12-01-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΤΣΟΣ Όνομα ΟΡΕΣΤΗΣ Όν. πατρός ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, γεν. 17-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.207794/2018/0023489/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 17-01-2017 έκ-
θεση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟ-
ΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 17-01-2017 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΡΓΥΡΗ Όνομα ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ, γεν. 17-12-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.206794/2018/0018170/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 14-02-2017 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΣΑΝΤΑΓΟ, γίνεται δεκτή η 
από 25-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΡΝΑΝΤΕΖ ΕΥΣΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΑ Όν. πατρός ΛΟΥΗΣ ΚΑΡΛΟΣ, γεν.
13-01-1982 στην ΧΙΛΗ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.136366/2018/0025650/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 12/22-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-09-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΡΝΤΕΝΙΖ Όνομα ΣΕΜΑ Όν. πατρός ΜΑΧ-
ΜΟΥΤ, γεν. 01-01-1982 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213291/2018/0024943/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 36/06-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 11-09-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΤΣΗ Όνομα ΑΛΜΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ, 
γεν. 04-11-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.212841/2018/0027590/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 12/19-04-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 20-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΤΣΚΟΛΑΟΥΡΙ Όνομα ΕΚΑΤΕΡΙΝΕ Όν. 
πατρός ΟΜΑΡ, γεν. 31-07-1974 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.213298/2018/0017809/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
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Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 2/14-02-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 27-11-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΙΑΪ Όνομα ΧΕΛΙΝΤΟΝ Όν. πατρός ΜΕ-
ΝΤΙΝ, γεν. 02-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.213823/2018/0022700/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/13-04-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 06-04-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΑΜΑΡΙΑΝ Όνομα ΓΚΑΓΚΙΚ Όν. πατρός ΜΙ-
ΣΑΚ, γεν. 14-03-1981 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.214622/2018/0026040/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 6/2018/22-03-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 19-01-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΗΣΗ Όνομα ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΡΑΦΑΗΛ, γεν. 21-04-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.213331/2018/0026513/21-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004  
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 27/14-06-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γί-
νεται δεκτή η από 21-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ Όνομα ΕΡΜΑΛ Όν. πατρός ΠΕΤΡΑ-
ΚΗ, γεν. 20-07-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.213329/2018/0026511/21-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004  
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 30/26-06-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται 
δεκτή η από 04-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΧΜΕΤΙ Όνομα ΑΛΚΙΝ Όν. πατρός ΖΟΥ-
ΝΤΙΝ, γεν. 12-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

(3)
          Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.213267/2018/0028007/27-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 6/26-04-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλά-
δας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 19-12-2014 αίτηση πο-
λιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΤΡΟΒΑ Όνομα ΠΕΝΚΑ Όν. πατρός ΝΤΟ-
ΜΠΡΙ, γεν. 12-08-1983 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214734/2018/0027121/19-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 15/2018/28-06-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης γίνεται 
δεκτή η από 08-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΦΛΛΑ Όνομα ΖΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός ΡΙΖΑ, 
γεν. 16-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.147582/2018/0027960/19-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αριθ. 2131/30-05-2018 πρα-
κτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο 
έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο 
αιτών κατά του 46/09-12-2014 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 27-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΥΝΤΧΑΡΥ Όνομα ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ Όν. 
πατρός ΛΑΛ, γεν. 11-10-1965 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.213325/2018/0026903/27-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 29/21-06-2018 πρακτικό της 
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή 
η από 04-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΕΛΑΪ Όνομα ΕΛΝΤΑ Όν. πατρός ΒΕΛΟ, 
γεν. 08-05-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.212510/2018/0028456/27-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 14/26-04-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή η 
από 04-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΜΠΕΡΙΣΑ Όνομα ΑΝΤΟΡΑ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΧΑΡ, γεν. 18-09-1993 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.213288/2018/0028146/19-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 28/19-06-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή η 
από 30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΑΝΙ Όνομα ΣΕΦΙΚΑΤ Όν. πατρός 
ΛΟΥΝΤΟΒΙΚ, γεν. 19-08-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.213287/2018/0027729/19-12-2018 από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 28/19-06-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται δεκτή η 
από 30-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΑΦΑΝΙ Όνομα ΑΛΤΑΝ Όν. πατρός ΕΝΡΙΚ, 
γεν. 28-07-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(4)
           Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την Φ.21086/2018/0020763/20-12-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 15/01-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 29-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΣΡΑΜ Όνομα ΧΑΛΕΝΤ Όν. πατρός ΟΜΑΡ, 
γεν. 15-08-1968 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.206840/2018/0026071/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/09-02-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γίνεται 
δεκτή η από 14-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΣΟΥΛΑΪ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, γεν. 01-09-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207513/2018/0023796/20-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 10/22-02-2017 πρα-

κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-01-2013 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΡΝΑΤΖΕ Όνομα ΤΣΙΣΑΝΑ Όν. πατρός ΝΤΑ-
ΒΙΤ, γεν. 08-03-1949 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(5)
        Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.207172/2018/0022921/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 2/26-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου 
- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 21-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΤΣΕ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΛΑΖΕ, 
γεν. 17-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214580/2018/0027388/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 39/06-09-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γί-
νεται δεκτή η από 25-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΟΥΠΑ Όνομα ΥΛΛΚΑ Όν. πατρός ΜΠΕΛΟΥΛ, 
γεν. 03-06-1947 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(6)
        Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

    Με την Φ.213047/2018/0015925/27-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 21/24-05-2018 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται δεκτή η 
από 18-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΑΪ Όνομα ΔΟΥΡΑΤΑ Όν. πατρός ΚΙΑΤΙΠ, 
γεν. 09-06-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(7)

      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.214552/2018/0025627/27-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 46/02-10-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α γίνεται 
δεκτή η από 26-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΝΕΒΑ Όνομα ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΚΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑ, γεν. 28-09-1964 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213512/2018/0026982/19-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 5/20-04-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας -Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΙΝΑ Όνομα ΝΤΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΣΕΡΒΕΤ, γεν. 21-07-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214305/2018/0024174/27-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 41/18-09-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 18-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΤΑ Όνομα ΑΡΜΠΕΝ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, 
γεν. 21-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.214308/2018/0027576/19-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 19/20-06-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 06-03-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΙΦΟΝΟΒΑ - ΣΤΕΦΗ Όνομα ΜΠΟΝΚΑ Όν. 
πατρός ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 14-03-1975 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.214291/2018/0027529/03-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 31/28-06-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α' γί-
νεται δεκτή η από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΤΣΙ Όνομα ΧΑΣΑΝ Όν. πατρός ΑΧΜΕΤ, 
γεν. 20-05-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(8)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.212619/2018/0026095/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 12/19-04-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 
δεκτή η από 02-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΧΟΥΑΛ Όνομα ΧΑΣΣΑΝ Όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ, 
γεν. 27-01-1970 στην ΑΛΓΕΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.212722/2018/0027710/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 17/21-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 08-07-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΙΑΜΙ Όνομα ΓΚΑΖΜΟΡ Όν. πατρός 
ΦΕΡΙΚ, γεν. 01-08-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(9)
         Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

 Με την Φ.148155/2018/0027083/15-01-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το υπ' αριθ. 2132/13-06-2018 
πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το 
οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι αντιρρήσεις που υπέ-
βαλλε η αιτούσα κατά του 7/11-12-2014 πρακτικού της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η από 21-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΝΤΡΕΚΑΪ Όνομα ΜΙΡΕΛΕ Όν. πατρός 
ΓΚΙΟΝ, γεν. 25-07-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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(10)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.199754/2018/0029211/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν, γίνεται δεκτή η από 13-11-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΛΕΚΙ Όνομα ΛΕΟΝΑΡΝΤ Όν. πατρός ΘΩΜΑ, 
γεν. 13-02-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.139326/2017/0031708/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 07-09-2017 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 05-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ ΧΟΥΡΙ Όνομα ΡΑΥΙΑ Όν. πατρός ΡΑΦΙΚ, 
γεν. 07-05-1973 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.139329/2017/0031706/15-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά την από 07-09-2017 
έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται δεκτή η 
από 05-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ ΧΟΥΡΙ Όνομα ΡΑΜΙ Όν. πατρός ΡΑΦΙΚ, 
γεν. 07-06-1970 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(11)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

    1. Με την Φ.213470/2018/0029179/18-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 12/26-04-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 20-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΟΥΜ Όνομα ΘΟΔΩΡΗ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΙΝ, γεν. 01-08-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.213472/2018/0029181/18-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/28-03-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-02-2014 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΪΖΑΪ Όνομα ΣΕΦΙΤ Όν. πατρός ΝΟΥΡΙ, γεν. 
21-06-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.213473/2018/0029183/18-01-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 9/28-03-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς και Νήσων γίνεται δεκτή η από 13-02-2014 αί-
τηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΦΕΪΖΑΪ Όνομα ΡΟΒΕΝΑ Όν. πατρός ΡΕΦΙΤ, 
γεν. 31-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
        Στην Φ.211709/2018/0020176/20-09-2018 απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4637/18-10-2018 (τ.Β'), διορθώνεται το έτος γέν-
νησης: 

από το λανθασμένο: «1996»,
στο ορθό: «1966».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
Ι

(13)
     Στην Φ. 206355/2017/0019962/15-6-2018 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2850/17-7-2018 (τ.Β') διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το εσφαλμένο: 
«ΣΕΡΓΙΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΤΕ ΛΟΥΡΝΤΕΣ»,
στο ορθό: 
«ΣΕΡΧΙΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΤΕ ΛΟΥΡΝΤΕΣ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)    
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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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