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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 4738

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της απόφασης απόκτησης ελληνικής
ιθαγένειας του υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Albania), ΓΚΙΝΗ (GJINI) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN) ΘΩΜΑ (THOMA).

Ανάκληση της απόφασης απόκτησης ελληνικής
ιθαγένειας του υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ (Albania), ΓΚΙΝΗ (GJINI) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN) ΘΩΜΑ (THOMA).

2

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

3

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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4

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. 3625/2559/27-9-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ν. 2690/1999, η με αριθμ. 1207/27436/15-6-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.&.Σ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2198/τ.Β’/ 26-7-2012),
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις δ/
ξεις του άρθρου 24 παρ.1 του ν. 3838/2010, σε συνδιασμό με το άρθρο 1Α παρ.2 του υπηκόου Αλβανίας (επώνυμο) ΓΚΙΝΗ (GJINI) (κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ΑRDIAN)
του ΘΩΜΑ (THOMA), που γεννήθηκε στην Αλβανία στις
2-5-1989 και ήταν κάτοικος Δήμου Βόλου, επειδή συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας
και επειδή εκδόθηκε εκ παραδρομής η αριθμ. Φ. 3625/
2042/6-7-2018 απόφαση Σ.Α.ΔΘ.&.Σ.Ε. εγγραφής στο
Μ.Α. χωρίς να έχει δοθεί ο όρκος του έλληνα πολίτη.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

6

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.4186/2018/0000799/
23-08-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/ 28.09.2018.

8

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.3266/2018/0000607/
03-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4311/τ.Β΄/28.09.2018.

9

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διόρθωση σφάλματος στην διόρθωση σφάλματος Φ.205668/2018/0013907/05-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4306/τ.Β΄/28.09.2018.

(2)
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.3135/2018/0001670/02-10-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
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12-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου
με στοιχεία (όνομα) ΕΡΣΙ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (πατρώνυμο)
ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2008,
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 09-07-2003 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(3)
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 διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.3136/2018/0001671/02-10-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 12-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤ (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 30-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 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 09-07-2003
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΙΤΣΙ (LICI) (κύριο όνομα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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(4)
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.3140/2018/0001675/02-10-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 12-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ
(πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
11-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
27-06-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.4669/2017/0003427/10-08-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από
27-11-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο)
ΑΡΝΤΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, 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 30-06-2016 σύμφωνα με την
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αριθ. 10987/08-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

57081

τ.Β΄/28.09.2018, στη σελίδα 52849, στην α΄ στήλη, στον
14ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης»
στο ορθό:
«Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την. Φ.8787/2018/0000588/17-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 18-12-2017 αίτημά
του (επώνυμο) ΤΕΧΑΔΑ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕ
(πατρώνυμο) ΤΖΕΗΜΗ ΕΝΤΓΚΑΡΔΟ, που γεννήθηκε στις
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 16-07-1990, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν.1438/1984.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην Φ.4186/2018/0000799/23-08-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4309/

(8)
Στην Φ.3266/2018/0000607/03-09-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4311/τ.Β΄/
28.09.2018, στη σελίδα 52869, στην α΄ στήλη, στον 13ο
στίχο, εκ των άνω, τίθεται το εξης:
«Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΓΙΑΝΙ
(JANI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΛΑ (ALLA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (VJOLLCA)».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(9)
Στην διόρθωση σφάλματος Φ.205668/2018/0013907/
05-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4306/τ.Β΄/28.09.2018, στη σελίδα 52833, στην β΄ στήλη, στον 9ο στίχο, εκ των κάτω,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Φ.205668/2018/0013907/05-07-2018»
στο ορθό:
«Φ.211264/2018/0013919/05-07-2018».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02047382310180004*

