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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.9605/2017/0003485/21-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται δεκτό το από 
14-06-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΝΑΚΟΣ (όνομα) ΗΒΗ ΑΛΙΣ (πατρώνυμο) ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 
19-09-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.9799/2017/0003342/21-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/τ.Α΄), γίνεται δεκτό το από 
24-10-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΞΕΥΓΕΝΗΣ (όνομα) ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10-05-2017, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από 

τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την αριθμ. Φ.9643/2017/0002308/21-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/τ.Α΄) γί-
νεται αποδεκτή η από 27-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΘΩΜΑ (όνομα) ΜΑ-
ΡΙΑ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 24-10-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 07-04-2016 από το Τ.Ε.Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 1. Με την αριθμ. Φ.1403/2016/0000827/04-12-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται δεκτό το από 24-02-2016 αίτημα 
του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑ-
ΧΡΗΣΤΟΥ (όνομα) ΛΟΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-05-2014, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την αριθμ. Φ.1720/2017/0002863/04-12-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται δεκτό το από 05-10-2016 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΝΙΚΑΣ 
(όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2016, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την αρίθμ. Φ.1945/2017/0001105/04-12-2017 από-
φαση 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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΡΑΣΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2002 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 31-07-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΣΑ (RRASA) (κύριο όνομα) ΠΕΛ-

ΛΟΥΜΠΕΣΑ (PELLUMBESHA).
2. Με την αριθμ. Φ.1963/2017/0001300/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΕΡΙΟΝ (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (πατρώνυμο) ΣΑΗΜΙΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-02-2007 και κατοικεί στο 
Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 24-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΗΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΦΙΓΙΕ (SOFIJE).
3. Με την αριθμ. Φ.1964/2017/0001301/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΣΕΦΚΕΤ (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (πατρώνυμο) ΣΑΗΜΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 24-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΗΜΙΡ (SAIMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΦΙΓΙΕ (SOFIJE).
4. Με την αριθμ. Φ.1976/2017/0001442/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία : (όνομα) 
ΑΛΕΞΙΟΣ (επώνυμο) ΡΕΡΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2007 και κατοικεί 
στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 18-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΕΡΑ (RRERA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΑΖΜΕΝΤ (GAZMEND)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΕΡΑ (RRERA) (κύριο όνομα) ΦΙΛ-

ΛΟΡΕΤΑ (FILLORETA)
5. Με την αριθμ. Φ.1953/2017/0001198/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2017 δήλωση - 
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αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία : (όνομα) 
ΝΤΑΪΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2009 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΥΛΙΓΙΕ (GJYLIJE).
6. Με την αριθμ.Φ.1954/2017/0001199/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 17-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-2007 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΓΙΑ (DELIJA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΥΛΙΓΙΕ (GJYLIJE).
7. Με την αριθμ. Φ.1942/2017/0001050/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 05-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο) ΠΡΟΚΟΠΙΕ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΪ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2005 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-03-2003 
και κατέχει ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΚΟΠΙΕ (PROCOPIE) (κύριο 

όνομα) ΜΙΧΑΪ (MIHAI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΚΟΠΙΕ (PROCOPIE) (κύριο 

όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ (FLORENTINA).
8. Με την αριθμ. Φ.1938/2017/0000957/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία : (όνομα) 
ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2010 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-05-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΟΥΡΑ (GJURA) (κύριο όνομα) 

ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (AMARILDA).
9. Με την αριθμ. Φ.1931/2017/0000901/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΦΟΡΛΑΝ (επώνυμο) ΣΕΛΙΤΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2010 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΤΑ (SELITA) (κύριο όνομα) 

ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΑ (NELA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
10. Με την αριθμ. Φ.1930/2017/0000900/04-12-2017 

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/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 
217/τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΣΕΝΤΡΙΤ (επώνυμο) ΣΕΛΙΤΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2006 και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 21-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΛΙΤΑ (SELITA) (κύριο όνομα) 

ΣΕΦΚΙ (SHEFKI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΛΑ (NELA) (κύριο όνομα) ΜΑ-
ΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(5)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την αριθμ. Φ.2631/2017/0000588/18-12-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/
τ.Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΙΡΕΝΑ 
(επώνυμο) ΧΑΛΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗΣ, 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 22-08-2001 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΛΑΤΣΙ (HALLACI) (κύριο όνο-

μα) ΝΑΪΜ (NAIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΛΑΤΣΙ (HALLACI) (κύριο όνομα) 

ΧΑΣΙΜΕ (HASIME) .

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-

κνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα 

έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου. 

 Με την Φ.2633/2017/0000601/18-12-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΓΙΑΝ 
(επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 26-06-2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ (BEGA) (κύριο όνομα) 

ΣΙΜΟΝ (SIMON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΚΑ (BEGA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ (ANGELINA). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

(7)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την αριθμ. Φ.3614/2017/0003224/21-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/τ.Α'), γίνεται 
αποδεκτή η από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΟΝΑ (επώνυμο) 
ΤΣΕΝΑΪ (πατρώνυμο) ΤΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 17-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, 
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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 23038/09-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  

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