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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.5686/2016/0024362/19-09-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 27-12-2012 αίτημα της (επώνυμο) ΛΥΤΗ 
(όνομα) ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΪΜΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 20-06-1983, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν.3284/2004.

   Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

 (2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.-   Με την Φ.2296/2016/0001183/15-09-2017 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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 24-03-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ, που 

γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2003, 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 01-01-2003 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
2.- Με την Φ.2114/2016/0000467/15-09-2017 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 14-01-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-08-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 14-04-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (TALKA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΛΚΑ (TALKA) (κύριο όνομα) 

ΛΙΡΙΕ (LIRIE).
3.- Με την Φ.2086/2016/0000405/15-09-2017 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 08-02-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΟΛ-
ΓΚΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-03-2005, και 
κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 01-01-2003 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΟΛΓΚΕΡ (OLGER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ (XHEMOLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA).
4.- Με την Φ.2292/2016/0001179/15-09-2017 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 28-03-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΓΙΟΑΝΑ (επώνυμο) ΝΕΖΑ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, 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 της διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από 17-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (NEZHA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (NEZHA) (κύριο όνομα) ΜΙ-

ΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
5.- Με την Φ.2295/2016/0001182/15-09-2017 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 24-03-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΣΑΜΠΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-01-2005, 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 του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 01-01-2003 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΜΠΑΝ (SHABAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
6.- Με την Φ.2155/2016/0000547/15-09-2017 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 18-02-2016 δήλωση -

αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΣΕΛΙΚΑ (επώνυμο) ΤΖΙΝΑΛΙ (πατρώνυμο) ΠΡΕΝΓΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2004, 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 30-06-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΙΝΑΛΙ (GJINALI) (κύριο όνομα) 

ΠΡΕΝΓΚ (PRENG).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΙΝΑΛΙ (GJINALI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΒΑ (DAVA).
7.- Με την Φ.2304/2016/0001244/15-09-2017 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 30-03-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2001, 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 02-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΛΛΙ (AVDOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΒΝΤΟΛΛΙ (AVDOLLI) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA).

   Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.2422/2016/0001843/15-09-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
(επώνυμο) ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-02-2008, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 02-05-2001 και ο πατέρας 
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του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ (DROBONIKU) 

(κύριο όνομα) ΛΑΒΝΤΟΣ (LAVDOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ (DROBONIKU) 

(κύριο όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
2.- Με την Φ.2249/2016/0000946/15-09-2017 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 09-03-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΤΙΣΕΛΝΤΑ (επώνυμο) ΚΟΥΣΕ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 28-08-2002 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΕ (KUSHE) (κύριο όνομα) 

ΣΚΕΛΚΙΜ (SKHELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΣΕ (KUSHE) (κύριο όνομα) 

ΜΙΑΦΤΟΝΙ (MJAFTONI).
3.- Με την Φ.2207/2016/0000831/15-09-2017 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 02-03-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-09-2001, και 
κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 31-07-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURRO) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΡΟ (DURRO) (κύριο όνομα) 

ΜΕΡΙΤΑ (MERITA). 
4.- Με την Φ.2421/2016/0001841/15-09-2017 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 11-05-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΒΝΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-09-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για 

την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
02-05-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ (DROBONIKU) 

(κύριο όνομα) ΛΑΒΝΤΟΣ (LAVDOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ (DROBONIKU) 

(κύριο όνομα) ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ (ELISABETA).
5.- Με την Φ.2457/2016/0002029/15-09-2017 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 27-05-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΝΤΙ (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 13-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (JASHARLLARI) 

(κύριο όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΣΑΡΛΛΑΡΙ (JASHARLLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΦΛΟΡΕΤΑ (FLORETA).
6. Με την Φ.2247/2016/0000943/15-09-2017 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 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΟΥΛΟ (επώνυμο) ΠΕΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 01-08-2000 και ο 
πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΑ (PERA) (κύριο όνομα) ΝΙ-

ΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΑ (PERA) (κύριο όνομα) ΒΙΟ-

ΛΕΤΑ (VIOLETA).
7.- Με την Φ.2248/2016/0000944/15-09-2017 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 
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΠΕΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-06-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 01-08-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΑ (PERA) (κύριο όνομα) ΝΙ-

ΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΑ (PERA) (κύριο όνομα) ΒΙΟ-

ΛΕΤΑ (VIOLETA).
8. Με την Φ.2423/2016/0001844/15-09-2017 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλωση - αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
(επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2006, 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 11-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KODRA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΡΑ (KOODRA) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
9. Με την Φ.2410/2016/0001792/15-09-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις 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 10-05-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΗΡΑΚΛΗΣ (επώνυμο) ΔΑΝΙΛΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΚΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2007, 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, η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 09-05-2004 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΔΑΝΙΛΙ (DHANILI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΚΑΝ (LLUKAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΑΝΙΛΙ (DHANILI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΥΕΛΑ (ANDUELA).

   Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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