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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.105344/2016/0022064/27-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδε-
κτή η από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΕΛΟ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 

την 24-09-2009 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
30-08-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΛΟ (TELO) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΛΟ (TELO) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΝΤΙΑΝΑ (LUDIANA)
2. Με την Φ.105316/2018/0002940/22-02-2018 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής 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 
27-07-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΣΥΛΒΙΑ (επώνυμο) ΖΙΒΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 9290/8 / 23-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την Φ. 105350/2016/0022079/27-02-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 28-07-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ (επώνυμο) ΝΤΙ-
ΜΟ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 05-12-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
24-06-1998 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
αορίστου διάρκειας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΜΟ (DIMO) 
(κύριο όνομα) ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΙΜΟ (DIMO) 
(κύριο όνομα) ΝΤΟΛΟΡΕΖΑ (DOLOREZA) .

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι   

(2)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.105278/2018/0002849/28-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 26-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΡΑΛ (όνομα) 
ΜΕΛΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙ (πατρώνυμο) ΤΖΕΡΟΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-12-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 8162/84 / 09-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

2. Με την αριθ. Φ. 106789/2018/0003265/28-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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 17-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενή-
λικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (όνο-
μα) ΠΑΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-06-1987 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 
σύμφωνα με την αριθ. 9908/4 / 01-07-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ. 105324/2018/0003328/27-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, 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') γίνε-
ται αποδεκτή η από 27-07-2016 δήλωση - αίτηση της 

ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑΡΙ 
(όνομα) ΒΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΤΡΑΣΕΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-03-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθ. 9660/25/30-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής .

4. Με την αριθ. Φ. 105323/2018/0003283/27-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
27-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΓΚΑΤΕΛΙΑΝ 
(όνομα) ΜΙΧΑΕΛΑ - ΛΙΛΙΤ (πατρώνυμο), που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-12-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 15731-
7/30-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ. 105332/2018/0003267/27-02-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 
27-07-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΝΣΑΚΟΥ 
(όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-01-1998 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. 8162/23/08-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι 

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.824/2017/0001560/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
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σαλίας - 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 11-09-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΛΙ (όνομα) ΟΛΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-10-1990 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 Ελλάδα 
την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθ. 9057/06-09-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.372/2017/0001696/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α') γίνεται αποδεκτή η από 20-09-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΑΡΚΑ (όνομα) ΑΡΜΑΝΤΟ (πατρώνυμο) ΜΗΤΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-01-1986 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθ. 13909/21-12-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και τις 
αριθμ. 2869/18-09-2015 και 2433/05-09-2017 βεβαιώ-
σεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού Καρδίτσας.

3. Με την αριθ. Φ.839/2017/0001371/06-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 10-10-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΙΡΑΚΟΥ 
(όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-03-1998 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 10329/27-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθ. Φ.854/2017/0001462/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 1Β του 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 03-11-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΑ (όνομα) 
ΑΝΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝΙ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-1994 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. 11291/17-10-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την αριθ. Φ.862/2017/0001564/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 1Β 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α') γίνεται αποδεκτή η από 17-11-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ 
(όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΘΑΝΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-01-1997 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. 12915/15-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(4)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθ. Φ.887/2018/0000214/06-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 09-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλι-
κου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-09-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. 14520/18-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την αριθ. Φ.886/2018/0000049/06-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 03-01-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) ΑΝΤΙΓΟΝΗ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-1999 και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθ. 14914/27-12-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την αριθ. Φ.878/2018/0000045/06-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται 
αποδεκτή η από 15-12-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΡΕΓΚΟΥ (όνομα) ΡΟΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-1998 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. 12769/13-11-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την αριθ. Φ.865/2017/0001562/06-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 22-11-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΜΙ 
(όνομα) ΑΝΤΙΟΛ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-02-1996 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθ. 13109/20-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την αριθ. Φ.874/2018/0000043/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - 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 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') 
γίνεται αποδεκτή η από 05-12-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΡΑΤΣΕΛ-
ΛΑΡΙ (όνομα) ΛΕΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΤΣΛΙΡΙΜ, που γεννήθη-

κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-12-1992 και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. 12118/01-11-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(5)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.849/2017/0001401/06-03-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 26-10-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΥΣΟΒΑ-
ΛΑΝΤΟΥ (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-03-2009 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 11-07-2001 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ (SHKRETA) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ (SHKRETA) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
2. Με την Φ.851/2017/0001411/06-03-2018 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 30-10-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΖΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2011 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 11-07-2001 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ (SHKRETA) 
(κύριο όνομα) ΛΟΥΛΖΙΜ (LULZIM)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΡΕΤΑ (SHKRETA) 
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA)
3. Με την Φ.749/2018/0000073/06-03-2018 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 08-02-2017 δήλωση - αί-
τηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑ 
(επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2005 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 21-10-1999 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (GJELI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (GJELI) 
(κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA)
4. Με την Φ.793/2018/0000258/06-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 04-07-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΝΤΙΟΝ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΕΡΙΟΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2007 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-08-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΙ (MUCOLLI) 
(κύριο όνομα) ΕΡΙΟΝ (ERJON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΝΑΤΣΙ (KANACI) 
(κύριο όνομα) ΙΡΣΑ (IRSA)
5. Με την Φ.750/2017/0000134/06-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 08-02-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ 
(επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-02-2003 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 21-10-1999 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (GJELI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΛΙ (GJELI) 
(κύριο όνομα) ΕΛΙΝΤΑ (ELIDA)
6. Με την Φ.845/2017/0001378/06-03-2018 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΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 20-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) 
ΚΕΡΤΣΟΒΑ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑ-
ΚΙΟΥ, 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 
06-08-2001 και η μητέρα του κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΟΒΑ (KERCOVA) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΙΜ (BESIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΕΡΤΣΟΒΑ (KERCOVA) 
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA)
7. Με την Φ.843/2017/0001357/06-03-2018 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 17-10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) 
ΣΚΟΖΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-11-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑ-
ΚΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
27-07-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΟΖΑ (SHKOZA) 
(κύριο όνομα) ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΟΖΑ (SHKOZA) 
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.840/2017/0001315/06-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
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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 10-10-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΛΕ-
ΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-05-2011 και 
κατοικεί στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 09-04-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ (ZHUPANI) 
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΜ (BLERIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΟΥΠΑΝΙ (ZHUPANI) 
(κύριο όνομα) ΑΝΙΛΑ (ANILA)
2. Με την Φ.838/2017/0001303/06-03-2018 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 09-10-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΡΟΝΑΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕ-
ΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2010 και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΟΦΑΔΩΝ, 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 12-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ (SKENDERAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΕΣΙΜ (BESIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ (SKENDERAJ) 
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA)
3. Με την Φ.853/2017/0001445/06-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 02-11-2017 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΡΙ 
(επώνυμο) ΜΠΑΚΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-12-2010 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 10-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑ (BAKA) 

(κύριο όνομα) ΒΑΛΤΕΡ (VALTER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΚΑ (BAKA) 
(κύριο όνομα) ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA)
4. Με την Φ.846/2017/0001380/06-03-2018 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23-10-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
(επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΚ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-06-2004 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 01-08-2001 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (ARAPI) 
(κύριο όνομα) ΝΙΚΟΛΛΑΚ (NIKOLLAQ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (ARAPI) 
(κύριο όνομα) ΛΟΡΕΝΤΖΑ (LORENCA)
5. Με την Φ.841/2017/0001334/06-03-2018 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-10-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώ-
νυμο) ΤΡΟΚΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2007 και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΑΛΑΜΑ, 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 08-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) 
(κύριο όνομα) ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΟΚΑ (TROKA) 
(κύριο όνομα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODIANA)
6. Με την Φ.835/2017/0001238/06-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 26-09-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΖΩΗ-ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑ-
ΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-08-2011 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
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Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) 
(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΣΑΚΟΥ (MUSAKU) 
(κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA)
7. Με την Φ.850/2017/0001405/06-03-2018 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 Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ 
(επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2004 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 29-06-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (BICI) 
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΙΤΣΙ (BICI) 
(κύριο όνομα) ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

1 . Με την αριθμ. Φ. 3381/482/13-3-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
δεκτό το από 5-9-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΓΚΟΥΣΟ 
(κ. όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-4-1964, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 1 εδάφιο α' του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την αριθμ. Φ. 3407/787/13-3-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδος , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται 
δεκτό το από 5-9-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑ 
(κ. όνομα) ΜΑΤΩ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 4-2-1959, για την απόκτηση της Ελ-

ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδάφιο α' του ν.δ. 3370/1955. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την αριθμ. Φ.235/2018/0000057/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 31-10-2012 αίτημα του 
πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΖΑΛΑΧΩ-
ΡΗΣ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
5-11-2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

 (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.812/2018/0000239/06-03-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α'), γίνεται δεκτό το από 31-07-2017 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΓΟΥΟΛΝΤ (όνομα) ΕΛΕΝΑ ΡΟΟΥΖ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΑΑΡΟΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 05-06-1980, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ. γ' του ν.δ. 3370/1955. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(10)
 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.683/2017/0000998/22-11-2017 από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4354/
13-12-2017 (τ.Β’), διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης 

από το εσφαλμένο: «18/06/2004», 
στο ορθό: «18/07/2004». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται 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.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


		2018-03-26T12:20:43+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




