
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-
μο) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

3 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

4 Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

5 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-
γένειας της (επώνυμο) ΓΚΛΑΒΙΝΑ (όνομα) Φιλαρέ-
τη του (πατρώνυμο) Χρήστου.

6 Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-
γένειας του (επώνυμο) ΤΣΕΠΑΣ (όνομα) Βασιλά-
κης του (πατρώνυμο) Χρήστου.

7 Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

8 Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-
μο) ΧΑΤΖΗ (όνομα) ΕΜΒΕΡ (πατρώνυμο) ΣΑΛΗ-
ΜΕΜΕΤ (μητρώνυμο) ΑΪΣΕ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 213936/2018/002
1425/07-12-2018 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5942/τ.Β΄/
31-12-2018.

10 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.213184/2018/001
6981/26-09-2018 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4663/
τ.Β΄/18-10-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.213791/2019/0000987/13-02-2019 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 34/10-07-2018 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται 

δεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΒΑΓΚΑ Όνομα ΝΤΑΝΙΛΟ Όν. πατρός ΜΠΟ-
ΓΚΝΤΑΝ, γεν. 17-04-1992 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.214311/2019/0000940/13-02-2019 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 1/17-07-2018 πρακτι-
κό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου - 
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 24-04-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΡΙΦΤΗ Όνομα ΜΑΡΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΣΤΕ-
ΦΑΝ, γεν. 20-12-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.214873/2018/0028084/13-02-2019 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 12/2018/24-05-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 05-04-2012 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΛΙΑΣΒΙΛΙ Όνομα ΝΟΥΝΟΥ Όν. πατρός 
ΑΡΤΣΙΛΙ, γεν. 20-11-1956 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(2)
Αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυ-

μο) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μητρώνυμο) ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

      Με την Φ. 141937/2019/0002285/08-02-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ 217/Α΄/10-11-2004), ύστε-
ρα από γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. 2139/30-10-2018 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692

8435



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8436 Τεύχος Β’ 692/01.03.2019

Συνεδρίας του, έγινε αποδεκτή η αίτηση του (επώνυμο) 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(μητρώνυμο) ΑΦΡΟΔΙΤΗ, περί αποποίησης της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.212387/2019/0000475/07-02-2019 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 43/29-09-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΡΕΤΖΕΠΗ Όνομα ΜΙΧΑΣΕ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, 
γεν. 21-06-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.212389/2019/0000470/07-02-2019 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 59/01-12-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 16-07-2015 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΑΪΝΤΑ Όν. πατρός ΜΠΑΦΤΙΑΡ, 
γεν. 31-01-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

    Με την Φ.214338/2019/0000360/08-02-2019 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 42/20-09-2018 πρακτικό της 
Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ γίνεται δεκτή 
η από 23-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑΪ Όνομα ΜΠΛΕΡΙΝΑ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΓΙΟ, γεν. 17-05-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

    (5)
Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας της (επώνυμο) ΓΚΛΑΒΙΝΑ (όνομα) Φιλα-

ρέτη του (πατρώνυμο) Χρήστου.

    Με την Φ. 215479/2275/8-2-2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβου-
λίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό 
της αριθμ. 2139/30-10-2018 γίνεται αποδεκτή η από 
17-11-2016 αίτηση της ΓΚΛΑΒΙΝΑ Φιλαρέτης του Χρή-
στου, περί ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας και ανα-
καλείται η αριθμ. 54594/3-9-1953 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, κατά το μέρος που αφορά την αποστέρηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της προαναφερόμενης.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(6)
    Αποδοχή αιτήσεως ανάκτησης της ελληνικής ιθα-

γένειας του (επώνυμο) ΤΣΕΠΑΣ (όνομα) Βασιλά-

κης του (πατρώνυμο) Χρήστου.

  Με την Φ. 215478/2276/8-2-2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και τις διατά-
ξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/99 (Κώδικας Διοικη-
τικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 
πρακτικό της αριθμ. 2139/30-10-2018 έγινε αποδεκτή 
η από 17-11-2016 αίτηση του ΤΣΕΠΑ Βασιλάκη του 
Χρήστου, περί ανακτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας 
και ανακαλείται η αριθμ. 111233/Συν. 719/29-1-1960 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά το μέρος 
που αφορά την αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του προαναφερόμενου.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(7)
    Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ. 210982/2019/0001895/08-02-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/
Α΄), όπως ισχύουν, και μετά το αριθμ. 2138/10-10-2018 
(θέμα 1ο) πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγέ-
νειας το οποίο εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 7, του άρθρου 7, του ν. 3284/2004, όπως ισχύει, 
γίνεται δεκτή η από 11-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΑΠΛΑΝΙ Όνομα ΦΙΟΡΑΛΝΤ Όν. πατρός 
ΗΛΙΑ, γεν. 25-09-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

(8)
    Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του (επώνυμο) 

ΧΑΤΖΗ (όνομα) ΕΜΒΕΡ (πατρώνυμο) ΣΑΛΗ-ΜΕΜΕΤ 

(μητρώνυμο) ΑΪΣΕ.

  Με την Φ. 147639/2019/0002288/08-02-2019 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας) ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του Συμβουλίου Ιθαγένειας, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στο πρακτικό της αριθμ. 2139/30-10-2018 Συνεδρίας του 
έγινε αποδεκτή η από 23/04/2015 αίτηση του (επώνυ-
μο) ΧΑΤΖΗ (όνομα) ΕΜΒΕΡ (πατρώνυμο) ΣΑΛΗ-ΜΕΜΕΤ 
(μητρώνυμο) ΑΪΣΕ, περί ανακτήσεως της ελληνικής ιθα-
γένειας και ανακαλείται η αριθμ. 5614/1983/25-01-1983 
απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατά το μέρος 
που αφορά την αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του προαναφερομένου.

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

    Στην αριθμ. Φ.213936/2018/0021425/07-12-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 5942/τ.Β΄/31-12-2018 γίνεται η εξής διόρθωση ως 
προς τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία:

από το λανθασμένο επώνυμο:
«ΣΕΡΓΚΙ»
στο ορθό:
«ΣΤΑΡΟΚΟΛΤΣΕΒ» 
και από το λανθασμένο όνομα:
«ΣΤΑΡΟΚΟΛΤΣΕΒ»
στο ορθό:
«ΣΕΡΓΚΙ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

Ι

(10)

         Στην Φ.213184/2018/0016981/26-09-2018 απόφαση  
του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4663/τ.Β΄/18-10-2018, διορθώνεται

το εσφαλμένο πατρώνυμο: 
«ΣΩΤΗΡΗΣ»
στο ορθό: 
«ΣΩΤΗΡΙΟΣ».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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*02006920103190004*

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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