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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.607/2017/0000505/19-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
- Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
25-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΣΟΥΛΑ (AHMETSULA) (όνομα) 
ΕΛΙΣΓΙΑΝΤΟ (ELISJADO) (πατρώνυμο) ΦΙΚΙΡΙ (FIQIRI), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-05-1998, και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα 
με την αριθ. 8092/08-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.617/2017/0000500/19-09-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνι-
κής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται αποδε-
κτή η από 10-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΤΕΦΑ (STEFA) (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ (ANESTI), που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-01-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/5797/
04-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ.630/2017/0000513/19-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 13-09-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ (GJOSHI) 
(όνομα) ΣΑΡΑ (SARA) (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ (ILIR), που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-1997, και κατοικεί στο 
Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30- 
06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/6209/04-08-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθ. Φ.645/2017/0000515/19-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 25-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA) 
(όνομα) ΧΕΛΕΝΑ (HELENA) (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ (JANI), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-12-1997, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/8189/
14-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερε-
άς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματε-
πωνύμου της από ΧΕΛΕΝΑ ΤΣΟΥΚΑ σε ΕΛΕΝΑ ΤΣΟΥΚΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Με την αριθ. Φ.697/2017/0000523/19-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) γίνεται 
αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ 
(COLLAKU) (όνομα) ΚΛΑΡΑ (KLARA) (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ 
(ΝΙΚΟ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-05-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/147/16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

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.677/2016/0001336/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 06-12-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΜΟΡΦΙΑ (EMORFIA) (επώνυ-
μο) ΜΕΤΣΑΪ (MECAJ) (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ (PETRO), που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/8145/12-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.710/2017/0000271/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδε-
κτή η από 24-02-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SOTIRIOS) 
(επώνυμο) ΚΩΣΤΑΚΙ (KOSTAQI) (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ (ILIA), 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-04-2001, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 

Φ.20.4/5436/07-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.722/2017/0000399/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 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 
10-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ (KRISTIANA) (επώνυμο) ΤΖΙ-
ΝΤΟΛΙ (XHINDOLI) (πατρώνυμο) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (TAULANT), 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-1999, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2191/21-
03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

4. Με την Φ.725/2017/0000410/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 21-04-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣ (ERIS) (επώνυμο) ΜΑ-
ΛΟΚΟΥ (MALOKU) (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM), 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2001, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/1092/14-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.738/2017/0000527/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 06-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΥΜIΤΡΟΥ-ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
(DUMITRU-CRISTIAN) (επώνυμο) ΣΜΕΡΕΚΑ (SMERECA) 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΓΚΕΛ (GIGEL), που γεννήθηκε στην ΡΟΥ-
ΜΑΝΙΑ την 25-06-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 
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 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/8187/14-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.739/2017/0000533/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδε-
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κτή η από 14-06-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED) 
(επώνυμο) ΛΥΜΠΕΣΑΡΙ (LYBESHARI) (πατρώνυμο) ΝΟ-
ΒΡΟΥΣ (NOVRUS), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθ. Φ.20.4/9441/18-11-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την Φ.740/2017/0000564/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 26-06-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (PAMELA) (επώνυ-
μο) ΜΟΥΚΑ (MUKA) (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ (PETRO), που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/4737/09-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

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.691/2016/0001392/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 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 
20-12-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (SARA) (επώνυμο) ΚΟΡΤΣΑ (KORCA) 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ (PETRO), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 24-09-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.4/9083/14-11-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.695/2017/0000020/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 

ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 09-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλ-
λοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΕΝΤΙΑΝ (REDIAN) (επώ-
νυμο) ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ (FARRUKU) (πατρώνυμο) ΙΣΜΑΗΛ 
(ISMAIL), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/10212/08-12-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.708/2017/0000259/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 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 
21-02-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΒΕΛΙ (VELI) (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (DAUTI) 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΛΕΚΕ (GJOLEKE), που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛ-
ΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/861/03-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.701/2017/0000073/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 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 
27-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΣΟΥΦ (JOSUF) (επώνυμο) ΦΑΡΡΙΤΣΙ 
(FARRICI) (πατρώνυμο) ΛΙΚ (LIK), που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 14-02-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 
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 σύμφω-
να με την αριθ. Φ.20.4/6813/16-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.702/2017/0000074/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 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 
27-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΛΙΜΑΡΙΟ (LIMARJO) (επώνυμο) ΦΑΡΡΙΤ-
ΣΙ (FARRICI) (πατρώνυμο) ΛΙΚ (ΛΙΚ), που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, 
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 30-06-2014 σύμφω-
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να με την αριθ. Φ.20.4/6812/08-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.696/2017/0000061/18-09-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα ελ-
ληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται 
αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλωση - αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΑΝ (LUAN) 
(επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ (COLLAKU) (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ 
(ΝΙΚΟ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/148/16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7. Με την Φ.717/2017/0000310/18-09-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 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 
20-03-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (KRISTIAN) (επώνυμο) ΓΙΑΝΟ 
(JANO) (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-11-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1868/10-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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