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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.2317/2016/0001326/12-03-2018 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 04-04-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΕΝ 
(επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2003, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΚΑΪ (LEKAJ) (κύριο όνομα) ΕΤ-

ΛΕΒΑ (ETLEVA)

2. Με την Φ.2303/2016/0001242/12-03-2018 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 Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται απο-
δεκτή η από 30-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-
12-2007, 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 δι-
αμένει νόμιμα στη χώρα από 11-11-2002 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙ (GENTI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΤΣΙΛΑ (TOCILA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΑΝΑ (ALBANA)
3. Με την Φ. 1910/2016/0000068/12-03-2018 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 11-01-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΚΙΑ (επώ-
νυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2007, 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, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
20-07-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΟ (MARIO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΣΙΤΙ (RUSHITI) (κύριο όνομα) 

ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA)
4. Με την Φ.2278/2016/0001110/12-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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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 23-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-08-2009, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 11-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνο-

μα) ΗΛΙΑ (ILIA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (CEKREZI) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΜΠΑΡΔΑ (JETBARDHA)
5. Με την Φ.2275/2016/0001106/12-03-2018 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 23-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ 
(επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΦΛΟΡΕΝΤΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-05-2009, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (GJONA) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΕΝΤΣ (FLORENC)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΝΑ (GJONA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΑΝΑ (DORJANA)
6. Με την Φ.2073/2016/0000340/12-03-2018 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 03-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΖΜΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΚΙΑΜΑ (πατρώνυμο) ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-07-2008, 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 05-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΜΑ (QAMA) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΜΙΡ (JETMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΑΜΑ (QAMA) (κύριο όνομα) 

ΜΙΜΟΖΑ (ΜΙΜΟΖΑ)

7. Με την Φ.2142/2016/0000528/12-03-2018 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 17-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕ-
ΝΑ (επώνυμο) ΧΥΣΑ (πατρώνυμο) ΒΑΘΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-07-2001 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΒΑΘΙ 

(VATHI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (HYSA) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙ-

ΤΑ (DRΙTA)
8. Με την Φ.2185/2016/0000662/12-03-2018 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 24-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΣΙΛ-
ΝΤΑ (επώνυμο) ΣΟΥΚΑΤΖΙΓΙΑ (πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2009, 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 06-11-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΑΤΖΙΓΙΑ (SUKAXHIJA) (κύριο 

όνομα) ΦΡΕΝΤ (FRED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΚΑΤΖΙΓΙΑ (SUKAXHIJA) (κύριο 

όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA)
9. Με την Φ.2602/2016/0002700/12-03-2018 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 16-08-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΙΝΤ 
(επώνυμο) PAMA (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-03-2009, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) PAMA (RAMA) (κύριο όνομα) 

ΠΕΤΡΙΤ (PETRIT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) PAMA (RAMA) (κύριο όνομα) ΝΤΑ-

ΦΙΝΑ (DAFINA)
10. Με την Φ.2381/2016/0001666/12-03-2018 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 26-04-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΧΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΧΥΣΝΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04-10-2007, 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 
25-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα) 

ΧΥΣΝΙ (HYSNI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΥΣΚΑ (HYSKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2630/2016/0002933/12-03-2018 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 13-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ENTA (επώ-
νυμο) ΓΚΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΖΑΪΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-2003, 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 
28-08-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΝΑ (GJANA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΪΜ (ΖΑΙΜ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΝΑ (GJANA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA)
2. Με την Φ.2631/2016/0002936/12-03-2018 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 13-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤ 
(επώνυμο) ΓΚΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΖΑΪΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-04-2005, 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 28-08-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΝΑ (GJANA) (κύριο όνομα) 

ΖΑΪΜ (ΖΑΙΜ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΝΑ (GJANA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA)
3. Με την Φ.2639/2016/0003062/12-03-2018 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 19-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
(επώνυμο) ΓΚΙΕΛΗ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-05-2008, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΛΗ (GJELI) (κύριο όνομα) 

ΣΙΜΟΝ (SIMON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΛΗ (GIELI) (κύριο όνομα) ΑΝΙ-

ΤΑ (ΑΝΙΤΑ)
4. Με την Φ.2649/2016/0003102/12-03-2018 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 26-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (επώ-
νυμο) ΠΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2010, 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 
09-08-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα) ΣΠΙ-

ΡΟ (SPIRO)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΟΤΣΙ (POCI) (κύριο όνομα) 
ΑΝΤΟΕΛΑ (ANDOELA)

5. Με την Φ.2653/2016/0003117/12-03-2018 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 26-09-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛ 
(επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-08-2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 07-04-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (LUSHKA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (LUSHKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA)
6. Με την Φ.2652/2016/0003115/12-03-2018 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 26-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΣΙ (επώ-
νυμο) ΛΟΥΣΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 07-04-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (LUSHKA) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΡΟΝ (AGRON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΣΚΑ (LUSHKA) (κύριο όνομα) 

ΕΛΣΑ (ELSA)
7. Με την Φ. 1917/2016/0000084/12-03-2018 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 07-01-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΖΜΙΕ 
(επώνυμο) ΖΕΚΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-10-2009, 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 06-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ) (κύριο όνομα) ΡΟ-

ΜΠΕΡΤ (ROBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΕΚΑ (ΖΕΚΑ) (κύριο όνομα) ΕΣΜΑ 

(ESMA).

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.2547/2016/0002404/12-03-2018 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 11-07-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΙ -ΛΟΡΕΝΤΖΟ (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (πατρώνυμο) 
ΚΟΥΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2007, 
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, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-08-2001 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΡΓΚΙ (GJERGJI) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΓΙΕ (LUMTURIJE)
2. Με την Φ.2305/2016/0001243/12-03-2018 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 30-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΡΙ 
(επώνυμο) ΣΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2006, 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 16-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΣΙ (SUCI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΣΙ (SUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA)
3. Με την Φ.2181/2016/0000652/12-03-2018 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
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-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 24-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2008, 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 27-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (KADILLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΙΣΤΑ (BELISHTA) (κύριο όνο-

μα) ΓΙΟΝΙΛΑ (JONILA)
4. Με την Φ.2306/2016/0001245/12-03-2018 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 30-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΑ (επώνυ-
μο) ΣΟΥΤΣΙ (πατρώνυμο) ΦΕΣΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 28-10-2008, 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 
16-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΣΙ (SUCI) (κύριο όνομα) 

ΦΕΣΤΙΜ (FESTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΤΣΙ (SUCI) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΑ (ALMA)
5. Με την Φ.2180/2016/0000650/12-03-2018 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 24-02-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (επώ-
νυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2005, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 27-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΝΤΙΛΛΑΡΙ (KADILLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΛΙΣΤΑ (BELISHTA) (κύριο όνο-
μα) ΓΙΟΝΙΛΑ (JONILA)

6. Με την Φ.2570/2016/0002504/12-03-2018 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 19-07-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-2002, 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, 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) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΑΪΝΤΑ (AIDA)
7. Με την Φ.2613/2016/0002834/12-03-2018 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 05-09-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-09-2007, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (ENGLANTINA)
8. Με την Φ.2208/2016/0000834/12-03-2018 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 02-03-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΡΤΙΟΛΑ (επώ-
νυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2004, 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 02-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΜΠΑΣΙ (SUBASHI) (κύριο όνο-

μα) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA)
9. Με την Φ.2539/2016/0002366/12-03-2018 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 05-07-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΟΥΕΛ 
(επώνυμο) ΧΕΛΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2002, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 26-03-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΕΛΑ (HELA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΕΛΑ (HELA) (κύριο όνομα) ΛΙΛΙ-

ΑΝΑ (LILJANA).

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.1244/2017/0001786/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 23-09-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΤΣΑ 
(όνομα) ΟΛΙΒΙΑΝ (πατρώνυμο) ΝΤΡΕΤΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/7195/20-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ.1261/2018/0000129/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 05-10-2016 δήλωση - αίτηση 

του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ 
(όνομα) ΧΑΡΖΟΤ (πατρώνυμο) ΜΠΑΛΒΙΝΤΕΡ, που γεννή-
θηκε στην ΙΝΔΙΑ την 23-10-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 30-06-2016 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/7373/26-09-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ.1421/2018/0000252/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 09-03-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΙ (όνομα) ANTONIO (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ.πρωτ. Φ.20.4/1441/22-02-2017 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθ. Φ.1448/2018/0000270/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης 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 28-03-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΟΣΚΑ (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΤΡΑΝΤΑΦΙΛ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-07-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/2385/21-03-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 1165/2016/0001605/12-03-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12045Τεύχος Β’ 1067/23.03.2018

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 01-07-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΟ 
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 16-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA)
2. Με την Φ. 1166/2016/0001606/12-03-2018 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 01-07-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ 
(επώνυμο) ΛΕΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 16-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΕΣΙ (LLESHI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA)
3. Με την Φ. 1172/2016/0001620/12-03-2018 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 06-07-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΣΤΕΛΛΑ-ΑΘΗΝΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΕ-
ΛΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-09-2002, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 17-05-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (BRAKAJ) (κύριο όνο-

μα) ΣΕΛΙΜ (SELIM)

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΚΑΪ (BRAKAJ) (κύριο όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)

4. Με την Φ. 1180/2016/0001639/12-03-2018 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 13-07-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΒΙΝ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-08-2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 16-02-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΑΝΑ (MARJANA)
5. Με την Φ. 1181/2016/0001640/12-03-2018 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 13-07-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΕΪΒΙΣ (επώ-
νυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΤΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 16-02-2000 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΕΝΓΚΑ (PRENGA) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΡΤΙΝ (MARTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΥΚΑ (UKA) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΑΝΑ (MARJANA).

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.1376/2018/0000200/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
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217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 23-01-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (όνομα) ΜΑΛΙΟΝ (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. Φ.20.4/449/20-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθ. Φ.1388/2018/0000312/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 06-02-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (όνομα) ΑΡΜΠΕΝ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-08-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/146/16-01-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθ. Φ.1391/2018/0000228/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 07-02-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν 
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΝΑΣΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΓΓΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/7528/28-09-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθ. Φ.1432/2018/0000227/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 

γίνεται αποδεκτή η από 16-03-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΑΣΑΪ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΧΥΣΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-10-1998, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/1003/09-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθ. Φ.1420/2018/0000250/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α’) γίνεται αποδεκτή η από 09-03-2017 δήλωση 
- αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΟΥΣΗ (όνομα) ΜΑΡΓΚΕΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16-09-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. Φ.20.4/768/07-02-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την αριθ. Φ.1442/2018/0000276/12-03-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΙ (όνομα) ΡΑΦΑΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΚΟΖΜΑ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-09-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 04-09-2012 σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ. Φ.20.4/9753/02-12-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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