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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθμ. Φ. 2204/2017/0002392/24-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015  
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217 Α΄)γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΕΖΑ (όνομα) ΣΙΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΑΛΙΚ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθμ. 2775/01-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθμ. Φ. 2187/2017/0001116/24-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄)γίνεται αποδεκτή η από 24-02-2016 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΔΗΜΟΥΛΗ (όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (πατρώνυμο) 
ΚΙΤΣΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-07-1992, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με 
την αριθμ. 494/22-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθμ. Φ. 2241/2017/0001104/24-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του
 ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-03-2016 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟΥΛΛΑ (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (πατρώνυμο) 
ΤΕΦΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-03-1991,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα 
με την αριθμ. 2394/25-02-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθμ. Φ. 2359/2017/0001102/24-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 20-04-2016 δήλωση -αίτηση της 
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ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΣΟΥΤΑΪ 
(όνομα) ΡΙΓΚΕΡΤΑ (πατρώνυμο) ΛΙΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθμ. 4349/
06-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

5. Με την αριθμ. Φ. 2357/2017/0001106/24-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του 
άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/
2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)γίνεται αποδεκτή η από 19-04-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΚΟΥΣΤΑ (όνομα) ΤΖΕΝΣΙΛΑ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-1996, 
και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους 
της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 4249/
11-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 1951/2016/0000184/24-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 02-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤZΙΝΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-12-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΟΤΣΚΑ (KUOCKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ (BLEDION).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΟΤΣΚΑ (KUOCKA)
(κύριο όνομα) ΕΡΝΟΛΝΤΑ (ERNOLDA).
2. Με την Φ. 1950/2016/0000183/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 02-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΟΤΣΚΑ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΟΤΣΚΑ (KUOCKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΝΤΙΟΝ (BLEDION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΟΤΣΚΑ (KUOCKA)
(κύριο όνομα) ΕΡΝΟΛΝΤΑ (ERNOLDA).
3. Με την Φ. 1975/2016/0000214/24-08-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 17-12-2015 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΕΓΚΙ (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-09-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA)
(κύριο όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛ (APOSTOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΙΝΑ (SERINA).
4. Με την Φ. 2105/2016/0000454/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΟΥΙΤΙΜ (επώνυμο) 
ΖΕΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΟΛΛΙ (ZEKOLLI)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (DANIEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΟΛΛΙ (ZEKOLLI)
(κύριο όνομα) ΟΝΤΕΤΑ (ODETA).
5. Με την Φ. 1976/2016/0000216/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 17-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 28-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA)
(κύριο όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛ (APOSTOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΧΓΙΑ (JAHJA)
(κύριο όνομα) ΣΕΡΙΝΑ (SERINA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

      (3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 2342/2016/0001468/24-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
(επώνυμο) ΣΕΪΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-09-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΪΤΙ (SEITI)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΪΤΙ (SEITI)
(κύριο όνομα) IPENA (IRENA).
2. Με την Φ. 1845/2015/0002464/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 15-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΟΥΛΙΝΟ 
(επώνυμο) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI)
(κύριο όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
3. Με την Φ. 1846/2015/0002466/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 15-12-2015 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΑΛΙ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2003, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 και η 
μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI)
(κύριο όνομα) ΠΑΝΑΓΙΩΤ (PANAJOT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙ (ALI)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
4. Με την Φ. 1808/2015/0002286/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΛΙΚ (επώνυ-
μο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΟΜΟΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI)
(κύριο όνομα) ΤΟΜΟΡ (TOMOR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΪΛΑΝΙ (DAJLANI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
5. Με την Φ. 1946/2016/0000177/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 24-12-2015 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΙΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΑΖΙΖ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2004, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 23-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖ (ΗΑΖΙΖ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖ (ΗΑΖΙΖ)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).
6. Με την Φ. 1868/2015/0002535/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 22-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΛΙΑΝ (επώ-
νυμο) ΓΚΟΓΚΑ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (GOGA)
(κύριο όνομα) ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (GOGA)
(κύριο όνομα) ΧΑΪΡΙΓΙΕ (HAJRIJE).
7. Με την Φ. 1851/2015/0002508/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 22-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώ-
νυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΟ (MARIO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM)
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
8. Με την Φ. 1860/2015/0002524/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 23-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΑΝ 
(επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA)
(κύριο όνομα) ΓΙΑΝΙ (JANI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
      Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 1806/2015/0002280/24-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 01-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΕΡΣΙΝΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 24-07-2001 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΣΙΝΛΛΑΡΙ (MERSINLLARI) 
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KLODINA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΣΙΝΛΛΑΡΙ (MERSINLLARI) 
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡΑ (FATMIRA).
2. Με την Φ. 1847/2015/0002467/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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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 15-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΡΑΛΝΤΑ 
(επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2004, και κατοικεί στο 
Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑ (DRΙTA).
3. Με την Φ. 1825/2015/0002374/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 07-12-2015 δήλω-
ση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (επώνυμο) ΜΙΡΑΟΥΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΙΟΥΛΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
16-05-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 
13-07-1999 και ο πατέρας του κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟ-
ΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΟΥΤΣΑ (MIRAUTA)
(κύριο όνομα) ΙΟΥΛΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ (IULIAN-MARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΡΑΟΥΤΣΑ (MIRAUTA)
(κύριο όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ (MIHAELA).
4. Με την Φ. 1844/2015/0002460/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 14-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΡΣΑ 
(επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2005, και κατοικεί 
στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 04-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (KARAXHUKU)
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΤΖΟΥΚΟΥ (KARAXHUKU)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΙΜΕ (FATIME).
5. Με την Φ. 1865/2015/0002532/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-11-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 31-05-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA)
(κύριο όνομα) ΖΑΜΙΡΑ (ZAMIRA).
6. Με την Φ. 1848/2015/0002468/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 15-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΟΛΛΙ (AGOLLI)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑ (DRΙTA).
7. Με την Φ. 2343/2016/0001469/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 21-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗ 
(επώνυμο) ΣΕΪΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 07-09-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΪΤΙ (SEITI)
(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΪΤΙ (SEITI)
(κύριο όνομα) IPENA (IRENA).
8. Με την Φ. 1945/2016/0000176/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 24-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυ-
μο) ΧΑΖΙΖ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
23-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖ (ΗΑΖΙΖ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΖΙΖ (ΗΑΖΙΖ)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΑΝΑ (DIANA).

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(5)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ. 1858/2015/0002522/24-08-2017 απόφα-
ση του του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 23-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗ (επώνυ-
μο) ΝΤΟΥΡΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕ-
ΡΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-07-2001 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURO)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURO)
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).
2. Με την Φ. 1857/2015/0002520/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 23-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ 
(επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΙΑΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 05-07-1999 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (KUKA)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΝΤΡΑΝΑ (BEDRANA).
3. Με την Φ. 1871/2015/0002542/24-08-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, 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 29-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυ-
μο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU)
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΜΠΑΚΟΥ (TABAKU)
(κύριο όνομα) ΜΟΝΤΑ (MONDA).
4. Με την Φ. 1874/2015/0002546/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 29-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΑΝΤ (επώ-
νυμο) ΛΑΤΙΦΙ (πατρώνυμο) ΜΙΣΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-10-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI)
(κύριο όνομα) ΜΙΣΙΡ (MISIR).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).
5. Με την Φ. 1875/2015/0002547/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 29-12-2015 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΛΑΤΙΦΙ (πατρώνυμο) ΜΙΣΙΡ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 01-06-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI)
(κύριο όνομα) ΜΙΣΙΡ (MISIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (LATIFI)
(κύριο όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).
6. Με την Φ. 1873/2015/0002544/24-08-2017 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 29-12-2015 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ 
(επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 18-03-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΣΙΜ (NDRICIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ (AGALLIU)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

  (6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ. 14844/2017/0002201/31-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται δεκτό το από 02-10-2015 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣ (όνομα) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε 

στην Ελλάδα την 26-01-2015, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 2718/2017/0001592/22-08-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται απο-
δεκτή η από 05-09-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑΝΤΑΣ (επώνυ-
μο) ΒΕΛΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-02-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΚΥΔΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 24012/14-07-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2. Με την Φ. 2731/2017/0001593/22-08-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-09-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΡΕΤZΙΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΟΥΦΙ 
(πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 09-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΛΛΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθμ. 26066//29-07-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

 (8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ. 3088/2017/0000849/31-08-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004,
(ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 20-06-2017 αίτημα 
του (επώνυμο) ΑΛΙΜΩΒ (όνομα) ΟΥΛΟΥΓΚΜΠΕΚ (πα-
τρώνυμο) ΤΙΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν την 
04-11-1970, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ίδιου με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. γ' του 
ν.δ. 3370/1955 καθώς και των ανήλικων τέκνων του 
ΑΛΙΜΩΒ ΟΛΙΜΠΕΚ που γεννήθηκε στο Ουζμπεκιστάν 
στις 19-6-2000, ΑΛΙΜΩΒ ΣΟΜΝΤΜΠΕΚ στην Φλώριδα, 

Αμερική στις 26/7/2004 με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 1 του ν. 1438/1984, αμφότερα, και ΑΛΙΜΟΒΑ 
ΛΑΛΙΧΟΝ στο Ουζμπεκιστάν στις 6-2-2013 με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν. 3284/2004. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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