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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3774/2018/0000844/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 21-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΡ-
ΡΑ (όνομα) ΡΕΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 30-06-2015 
σύμφωνα με την Φ.20.4/3068/11-04-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.3820/2018/0001378/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 25-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΕΡΟΝΑ (όνομα) ΓΙΟΥΑΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-08-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 
30-06-2015 σύμφωνα με την Φ.20.4/3906/05-05-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.3821/2018/0001376/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 26-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΑΤΣΟ (όνομα) ΤΕΟΝΤΟΡ (πατρώνυμο) ΓΚΕΡΓΚΙ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-1997, και κατοικεί 
στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανή-
λικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την Φ.20.4/4236/
18-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1070/2017/0001990/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΙΑΜΙΛ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-08-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 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 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4066/10-05-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.1089/2017/0001033/25-04-2018 απόφα-
ση 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 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΕΜΑΛΙΑΪ (όνομα) ΕΡΣΟΝΑ (πατρώνυμο) ΝΑΪΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/3394/14-04-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.1455/2018/0000700/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 10-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΛΙΒΑΝΙ (όνο-
μα) ΡΕΤΖΙΝΑ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡ-
ΧΟΜΕΝΟΥ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2519/28-03-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.1463/2018/0000575/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-04-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΕΖΑΝΙ 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-10-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/1792/06-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.1474/2018/0000581/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 27-04-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕ-
ΦΕΡΗ (όνομα) ΣΙΑΜΠΑΝ (πατρώνυμο) ΓΚΑΖΜΕΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/7592/24-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

6. Με την Φ.1501/2018/0000591/25-04-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22201Τεύχος Β’ 2050/07.06.2018

(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΠΤΖΙΟΥ (όνομα) ΙΝΓΚΡΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-11-1995, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/4419/26-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(3)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1446/2018/0000439/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 27-03-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΥΛΑΪ 
(όνομα) ΕΡΓΚΥΣ (πατρώνυμο) ΦΑΝΤΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2010 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1204/15-02-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.1451/2018/0000698/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕ-
ΤΟΥΣΙ (όνομα) ΡΙΜΕΛΝΤ (πατρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-01-1991, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2009 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/1581/05-04-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.1452/2018/0000702/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥ-
ΛΕ (όνομα) ΜΑΡΙΟΝ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-03-1989, 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 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/714/07-02-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.1454/2018/0000573/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 06-04-2017 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΟΤΣΙΑ (όνομα) ΕΒΙΣ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-07-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/2401/22-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.1456/2018/0000709/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-04-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΟΤΑ 
(όνομα) ΣΩΤΗΡΗ (πατρώνυμο) ΝΕΒΖΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-11-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
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τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/624/31-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(4)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3801/2017/0001747/25-04-2018 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 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2017 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΕΪΝΤΙ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2003, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 14-08-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΝΤΡΙΤΑΝ (DRITAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ)
(κύριο όνομα) ΛΕΦΤΕΡΙ (LEFTERI).
2. Με την Φ.3815/2018/0001548/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 24-05-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΣΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 09-11-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΣΚΙΜ (BASHKIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΠΑΛΛΙ (TOPALLI)
(κύριο όνομα) ΜΠΑΝΤΕΜΕ (BADEME).

3. Με την Φ.3831/2017/0001988/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώ-
νυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-07-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 10-04-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (ALKURTAJ)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΚΟΥΡΤΑΪ (ALKURTAJ)
(κύριο όνομα) ΜΙΡΙΑΝΑ (MIRJANA).
4. Με την Φ.3839/2017/0002030/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΟΜΑΛ 
(επώνυμο) ΡΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΣΙΡΑΝΤΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-03-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 10-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL)
(κύριο όνομα) ΤΣΙΡΑΝΤΖΙ (CHIRANJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI)
(κύριο όνομα) ΑΣΑ (ASHA).
5. Με την Φ.3840/2017/0002031/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΚΑΤΖΑΛ 
(επώνυμο) ΡΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΣΙΡΑΝΤΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 10-08-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΑΛ (LAL)
(κύριο όνομα) ΤΣΙΡΑΝΤΖΙ (CHIRANJI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΙ (RANI)
(κύριο όνομα) ΑΣΑ (ASHA).
6. Με την Φ.3846/2017/0002045/25-04-2018 απόφαση 

Γενικού Γραμματέα της 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 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 06-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-11-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 19-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU)
(κύριο όνομα) ΒΑΣΙΛ (VASIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΛΛΙΟΥ (BALLIU)
(κύριο όνομα) ΙΖΜΙΡΕ (IZMIRE).
7. Με την Φ.3853/2017/0002081/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 12-06-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) AMI (επώνυμο) 
ΠΑΝΑ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 23-08-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
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 
11-03-2004 και ο πατέρας της κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΝΑ (PANA)
(κύριο όνομα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΝΑ (PANA)
(κύριο όνομα) ΖΕΝΕ (ΖΕΝΕ).
8. Με την Φ.3857/2017/0002092/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 13-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΧΕΚ 

ΠΡΙΤ ΚΑΟΥΡ (επώνυμο) ΜΟΜΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΚΝΤΕΒ 
ΣΙΝΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2005, 
και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 19-07-1999 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΜΙ (ΜΟΜΙ)
(κύριο όνομα) ΣΟΥΚΝΤΕΒ ΣΙΝΓΚ (SUKHDEV SINGH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR)
(κύριο όνομα) ΡΑΤΖΒΙΝΤΕΡ (RAJWINDER).
9. Με την Φ.3868/2017/0002147/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ 
(επώνυμο) ΘΕΜΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 09-06-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΕΜΟ (ΤΗΕΜΟ)
(κύριο όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΓΙΑ (HAXHIJA)
(κύριο όνομα) ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    (5) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1470/2018/0000579/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 24-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΕΚΙ-
ΝΙ (όνομα) ΜΠΛΕΟΝΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡ-
ΧΟΜΕΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
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σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/3159/24-04-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.1523/2018/0000601/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδε-
κτή η από 28-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΕΝΚΟ (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, 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 09-09-2014 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/5083/20-06-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(6)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1278/2018/0000435/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 14-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλ-
λοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (όνομα) ΚΕΪΒΙΝ 
(πατρώνυμο) ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 23-08-1996, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/6161/04-08-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.1468/2018/0000577/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 24-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΤΣΟ (όνομα) ΖΑΜΙΡ 
(πατρώνυμο) ΖΑΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13-07-1995, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 09-09-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/441/23-01-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.1510/2018/0000593/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 13-06-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΚΟΥΝΤΡΕΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 02-08-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.20.4/2289/20-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

(7)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ. 1195/2016/0001756/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 26-07-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
(επώνυμο) ΤΣΕΠΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-10-2009, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 06-11-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΑ (CEPA)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΠΑ (CEPA)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
2. Με την Φ. 1213/2016/0001908/25-04-2018 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 
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(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 25-08-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΦΑΜΠΙΑΝ (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2006, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 23-07-2004 και ο πατέρας του 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΟ (CACO)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΟ (CACO)
(κύριο όνομα) ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
3. Με την Φ. 1214/2016/0001910/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-08-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (επώ-
νυμο) ΤΣΑΤΣΟ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2004, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 14-04-2000 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΟ (CACO)
(κύριο όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΤΣΟ (CACO)
(κύριο όνομα) ΥΛΛΚΑ (YLLKA).
4. Με την Φ. 1246/2016/0002055/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A 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) ΑΡΝΤΙΤ (επώ-
νυμο) ΧΥΣΚΟΛΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2006, 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 11-06-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΟΛΙ (HYSKOLLI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΥΣΚΟΛΙ (HYSKOLLI)
(κύριο όνομα) ΑΛΚΕΤΑ (ALKETA).

5. Με την Φ. 1310/2016/0002383/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΣΤΕΛΑ 
(επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΤΑΝΟΥΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡ-
ΧΟΜΕΝΟΥ, 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 30-01-2001 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (PEQINI)
(κύριο όνομα) ΤΑΝΟΥΣ (TANUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (PEQINI)
(κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤΑ (TAULANDA).
6. Με την Φ. 1311/2016/0002384/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ 
(επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΤΑΝΟΥΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΟΡ-
ΧΟΜΕΝΟΥ, 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 30-01-2001 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (PEQINI)
(κύριο όνομα) ΤΑΝΟΥΣ (TANUSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΚΙΝΙ (PEQINI)
(κύριο όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤΑ (TAULANDA).
7. Με την Φ. 1357/2016/0002609/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΑΝΤΑ 
(επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-02-2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 
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χώρα από 04-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI)
(κύριο όνομα) ΣΑΜΙ (SAMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
8. Με την Φ. 1358/2016/0002610/25-04-2018 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 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1A του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 20-12-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΓΚΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (πατρώνυμο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 04-02-2003 και ο πατέρας της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI)
(κύριο όνομα) ΣΑΜΙ (SAMI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΜΙ (KASMI)
(κύριο όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

 (8) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1458/2018/0000713/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-04-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ 
(όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (πατρώνυμο) ΝΑΣΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-08-1990, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2012 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/2349/21-03-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την Φ.1460/2018/0000696/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -

Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις 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 11-04-2017 δήλωση - αίτηση του ενή-
λικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΧΟΛΛΑΡΙ 
(όνομα) ΛΟΥΙΣ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-10-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/
2698/31-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.1480/2018/0000585/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 08-05-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΑΚΟ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΛ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-01-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι 
τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.20.4/3205/26-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.1481/2018/0000587/25-04-2018 απόφα-
ση 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 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-05-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΛΟΥΛΕ (όνομα) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (πατρώνυμο) ΜΑΚΣΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-01-1996, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 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 Ελλά-
δα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/3846/
03-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.1512/2018/0000595/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 14-06-2017 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΤΣΙ 
(όνομα) ΜΑΚΣΙΜ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΛΑΚ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-1993, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2011 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/4527/01-06-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι   

 (9) 
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1A και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1091/2018/0000115/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 16-05-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΕΛ-
ΤΣΕΒΑ (όνομα) ΤΕΟΝΤΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΕΒΑ (πατρώνυμο) ΝΙ-
ΚΟΛΑΪ, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 09-06-1994,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙ-
ΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επι-
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/1627/
10-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονομα-
τεπωνύμου της από ΤΕΟΝΤΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΕΒΑ ΝΤΕΛΤΣΕΒΑ 
σε ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΕΒΑ ΝΤΕΛΤΣΕΒΑ.

2. Με την Φ.1457/2018/0000641/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 10-04-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΑΪ 
(όνομα) ΜΑΡΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΝΑΣΕ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-11-1987, και κατοικεί στο Δήμο 

ΘΗΒΑΙΩΝ, 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. Φ.20.4/2350/21-03-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την Φ.1477/2018/0000583/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 02-05-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΝΤΡΟΪ 
(όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-09-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, 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 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/10237/13-12-2016 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την Φ.1491/2018/0000589/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 18-05-2017 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΑ 
(όνομα) ΓΙΟΛΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-07-1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, 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 αριθ. 
Φ.20.4/2963/25-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την Φ.1529/2018/0000605/25-04-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 30-06-2017 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (όνο-
μα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 30-06-2008 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/3201/25-04-2017 βεβαίω-

ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ  
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*02020500706180012*

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
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