
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

3 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

4 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  1.-Με την Φ.2188/2018/0000143/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α’), 
γίνεται δεκτό το από 08-12-2017 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΑΛΑΡΑΣ (όνομα) ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004. 

2.-Με την Φ.2232/2018/0000537/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 10-01-2018 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ (όνομα) 
ΕΡΝΕΣΤ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο 
Ην. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 17-03-2016, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004. 

3.-Με την Φ.2257/2018/0000541/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), 

γίνεται δεκτό το από 16-02-2018 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2014, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2
του ν. 3284/2004. 

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.1487/2018/0000138/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 07-04-2016 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΑΡΚΟΥ(MARKU) (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (JURGEN) 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡ (ILIR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/2715/28-03-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2.-Με την Φ.2118/2018/0000275/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2017 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΕΝΤΙΝΙ 
(MYEDINI) (όνομα) ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ (EMANUELA) (πατρώ-
νυμο) ΑΓΚΟΥΡ (AGUR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-12-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2010 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/7560/31-10-
2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας. 

3.-Με την Φ.2122/2018/0000277/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217  Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-11-2017 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ 
(HOXHA) (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (KLAUDJO) (πατρώνυ-
μο) ΝΤΙΝΟΥΣ (DINUSH), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 04-04-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/8485/25-10-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4.-Με την Φ.2143/2017/0003017/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 17-11-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΙΟΣΙΑ (QOSJA) (όνομα) ΡΟΞΕΛ (ROKSEL) (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡ (ILIR), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-09-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.20.4/6160/05-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5.- Με την Φ.2146/2017/0003063/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 20-11-2017 δήλωση -αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΑΧΙΠΗ (SHAHIPI) (όνομα) ΕΜΙΛΥ (EMILΙ) (πατρώνυμο) 
ΙΛΙΡΙΑΝ (ILIRJAN), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
06-07-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/9387/20-11-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

6.-Με την Φ.2147/2017/0003065/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 20-11-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΖΑΚΑ (XAKA) (όνομα) ΕΛΙΝΟΡ (ELINOR) (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΣΙΜ (BESIM), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
20-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/6049/11-08-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

7.-Με την Φ.2155/2018/0000510/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-11-2017 δήλωση -αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΕΖΑ (ΝΕ-
ΖΗΑ) (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (EVANGJELOS) (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΑΓΙΟΤ (PANAJOT), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5981/23-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΖΑ σε ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΖΑΣ. 

8.-Με την Φ.2159/2018/0000431/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 28-11-2017 δήλωση -αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΚΣΑ (TOKSA) 
(όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (AMARILDO) (πατρώνυμο) ΠΕΛ-
ΛΟΥΜΠ (PELLUMB), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12-04-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΔΟΜΟΚΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. 13232/22-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

9.-Με την Φ.2173/2018/0000514/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-12-2017 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΥΤΚΑ 
(HUTKA) (όνομα) ΚΕΤΙΟΝΑ (KETJONA) (πατρώνυμο) 
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10023/06-12-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

10.- Με την Φ.2181/2018/0000512/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση -αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΚΟΛΟΒΑ 
(SOKOLOVA) (όνομα) ΑΛΙΣΑ (ALISA) (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΕΪ 
(ALEKSEI), που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 29-06-1995, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/7759/18-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

     Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

   (3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.1779/2016/0002845/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 17-11-2016 δήλωση -αίτηση της ανή-
λικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ 
(EMILIA ANNA) (επώνυμο) ΜΠΙΜΠΑ (BIBA) (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-03-2001 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5334/02-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

2.- Με την Φ.1940/2017/0000992/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 03-05-2017 δήλωση -αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
(ARISTOTELIS) (επώνυμο) ΧΕΜΠΕΓΙΑ (HEBEJA) (πατρώνυ-
μο) ΖΑΜΠΑΚ (ZAMBAK), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-09-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΣΤΥΛΙΔΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/3311/25-04-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

3.- Με την Φ.1997/2017/0001810/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 07-07-2017 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία: (όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA) (επώνυ-
μο) ΣΚΟΥΡΑΪ (SKURAJ) (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ (AGIM), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5475/03-07-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

4.- Με την Φ.2109/2017/0002653/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 25-10-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία: (όνομα) ΤΖΕΛΟ (XHELO) (επώνυμο) 
ΤΖΕΛΑΪ (XHELAJ) (πατρώνυμο) ΡΕΣΑΤ (RESΗAT), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-12-2000, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/8476/25-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

5.-Με την Φ.2175/2017/0002974/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20898 Τεύχος Β’ 1910/30.05.2018

Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 11-12-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΟΥΓΚΕΡΤ (HYGERT) 
(επώνυμο) ΡΑΜΟΛΑΡΙ (RAMOLLARI) (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ 
(AGIM), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-02-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/8142/17-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

6.-Με την Φ.2178/2017/0002977/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 12-12-2017 δήλωση -αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία: (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΣΑ (JULISA) (επώνυ-
μο) ΝΤΑΝΑΪ(DANAJ) (πατρώνυμο) ΡΕΣΟΥΛ (RESUL), που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-10-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10211/
12-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας. 

7.-Με την Φ.2199/2017/0003098/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 27-12-2017 δήλωση -αίτηση του ανήλικου 
αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΛΕΝΤΙΑΝ (LEDJAN) 
(επώνυμο) ΑΛΙΑΗ (ALIAJ) (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ (AFRIM), 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-04-2001, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΜΩΛΟΥ -ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.20.4/10536/21-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

8.-Με την Φ.1755/2018/0000071/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδε-
κτή η από 12-01-2018 δήλωση -αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΑ (DHIMITRA) 
(επώνυμο) ΚΑΝΑΝΗ (KANANI) (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΙΜ 
(BESIM), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/37/08-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

9.- Με την Φ.1774/2018/0000074/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-01-2018 δήλωση -αίτηση του ανή-
λικου αλλοδαπού με στοιχεία: (όνομα) ΚΛΕΪΝΤΙ (KLEJDI) 
(επώνυμο) ΧΥΣΕΝΑΗ (HYSENAJ) (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ 
(LUAN), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/214/11-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

10.-Με την Φ.2224/2018/0000099/25-04-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 22-01-2018 δήλωση -αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία: (όνομα) ΒΕΖΙΡΕ 
(VEZIRE) (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ) (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΙΤ 
(XHEVIT), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-01-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/35/08-01-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.2160/2017/0002904/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2017 δήλωση -αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΙΡΗ 
(επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 19-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (VESHTI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (VESHTI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΝΤΑ (ELDA).
2.- Με την Φ.2161/2017/0002905/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΡΟΜΙΝΑ (επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (πατρώνυμο) ΣΠΕΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2011, 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 της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 19-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων: 
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (VESHTI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΤΙΜ (SHPETIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΣΤΙ (VESHTI) (κύριο όνομα) 

ΕΛΝΤΑ (ELDA).
3.- Με την Φ.2168/2017/0002937/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 01-12-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΛΕΝΤΙΟΝΑ (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΥ-
ΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-06-2011, και 
κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 28-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΑΪ (KAPLLANAJ) (κύριο 

όνομα) ΛΟΥΤΟ (LUTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΠΛΛΑΝΑΪ (KAPLLANAJ) (κύριο 

όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
4.- Με την Φ.2172/2017/0002959/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 06-12-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΡΑΝΓΙΟΤ (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (πατρώνυμο) ΣΑΤΝΑΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-02-2011, 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 27-05-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΣΑΤΝΑΜ (SATNAM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΧΑΡ-

ΠΡΙΤ (HARPREET).
5.- Με την Φ.2176/2017/0002975/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
(ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 12-12-2017 δή-
λωση -αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣ (επώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΑΛΛΙ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2007, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 13-03-2003 και κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ. 

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΑΛΛΙ (JORGALLI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΟ (GJERGO) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).
6.-Με την Φ.2177/2017/0002976/25-04-2018 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 12-12-2017 δήλωση -αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΝΘΕΟΣ (επώ-
νυμο) ΓΙΟΡΓΚΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 13-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΑΛΛΙ (JORGALLI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΟ (GJERGO) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΛΑ (ERIOLA).
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7.-Με την Φ.2182/2017/0003035/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση -αίτηση των 
γονέων της ανήλικης μεστοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑ 
(επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΜΙΡΑΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 07-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΝΙ (PERGJINI) (κύριο όνο-

μα) ΜΙΡΑΣ (MIRASH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΝΙ (PERGJINI) (κύριο όνο-

μα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
8.- Με την Φ.2184/2017/0003042/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2017 δήλωση -αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώ-
νυμο) ΚΑΖΑΦΕΡΙ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 02-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΦΕΡΙ (KAZAFERI) (κύριο 

όνομα) ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΖΑΦΕΡΙ (KAZAFERI) (κύριο όνο-

μα) ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA).
9.- Με την Φ.2186/2017/0003073/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2017 δήλωση -αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΚΑΣΑΝΔΡΑ 
(επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΜΙΕΩΝ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 25-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΤΣΙ (LACI) (κύριο όνομα) ΖΑ-

ΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΙΜΑΝ (SHIMAN) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑ (MARIYA).
10.-Με την Φ.2187/2017/0003074/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 21-12-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) 
ΒΑΛΑΝΤΩ (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2011, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΜΩΛΟΥ -ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 18-07-2001 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (BARCI) (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΤΣΙ (BARCI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΕΦΡΙΜΕ (DEFRIME).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

  (5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.1494/2018/0000227/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-04-2016 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΕΞΗ(επώνυμο) ΣΕΜΠΕΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-2007, 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 νόμιμαστη χώρα από 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΜΠΕΚΟΥ (SHEBEKU) (κύριο 

όνομα) ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΜΠΕΚΟΥ (SHEBEKU) (κύριο 

όνομα) ΚΟΖΕΤΑ (KOZETA).
2.- Με την Φ.1893/2017/0000587/25-04-2018 απόφα-

ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας -Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 08-03-2017 δήλωση 
-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΕΝΤΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΧΑΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-11-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 02-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΝΤΟΥΛΙ (MEDULI) (κύριο όνο-

μα) ΧΑΚΙ (HAKI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΤΟΥΛΙ (MEDULI) (κύριο όνο-

μα) ΦΕΛΛΕΖ (FELLEZ).
3.- Με την Φ.1750/2018/0000164/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-11-2016 δήλωση -αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΑΖΝΤΙΡ 
(επώνυμο) ΜΠΑΣΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΤΖΑΓΚΒΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-11-2005, 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 01-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH) (κύριο όνομα) 

ΤΖΑΓΚΒΑΝΤ (JAGWANT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΝΤΙΠ (MANDEEP).
4.- Με την Φ.1934/2017/0000939/25-04-2018 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 76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 
217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση -
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) 
ΑΛΕΝΤΙΟ (επώνυμο) ΠΑΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2007, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 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 08-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΑ (PASHA) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).

ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΑ (PASHA) (κύριο όνομα) ΑΛ-
ΜΠΑΝΑ (ALBANA).

5.- Με την Φ.1935/2017/0000940/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 28-04-2017 δήλωση -αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΙΣ (επώ-
νυμο) ΠΑΣΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-04-2009,και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 
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 
08-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΣΑ (PASHA) (κύριο όνομα) 

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΣΑ (PASHA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΑΝΑ (ALBANA).
6.-Με την Φ.1943/2017/0001089/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλωση -αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ 
(επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 02-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΟΡΡΙ (KACORRI) (κύριο όνο-

μα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
7.-Με την Φ.1944/2017/0001090/25-04-2018 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 76Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 09-05-2017 δήλωση -αίτηση των γονέ-
ων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΡΕΝΑΤΑ (επώνυμο) 
ΜΟΛΛΑ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-01-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΛΟΚΡΩΝ, 
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 
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02-07-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (MOLLA) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΤΣΟΡΡΙ (KACORRI) (κύριο όνο-

μα) ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA).
8.- Με την Φ.2139/2017/0002816/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 16-11-2017 δήλωση -αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα)ΡΑΦΑΗΛ 
(επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-08-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΟΚΡΩΝ, 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 νόμιμαστη 
χώρα από 08-07-2004 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΑΡ-

ΝΤΙΑΝ (ARDJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΕΛ-

ΒΑΝΑ (ELVANA).
9.- Με την Φ.2148/2017/0002842/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2017 δήλωση -αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία: (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώ-
νυμο) ΦΕΤΣΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-

ΛΑΔΑ την 17-03-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ, 
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 
03-02-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΤΣΙ (FECI) (κύριο όνομα) ΙΛΙΡ 

(ILIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΕΤΣΙ (FECI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (BUKURIE).
10.-Με την Φ.2164/2017/0002919/25-04-2018 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 
76Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - (ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία: (όνομα) ΤΖΕΡΤΖ 
(επώνυμο) ΠΑΤΣΑΝΙ (πατρώνυμο) ΒΑΛΤΕΡ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ, 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 20-03-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΤΣΑΝΙ (PACANI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΤΕΡ (VALTER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΤΣΑΝΙ (PACANI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  

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