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Διόρθωση σφάλματος στη Φ. 175826/2018/
0025668/15-11-2018 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5380/
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Διόρθωση σφάλματος στη Φ. 2289/2018/0000577/
08-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5339/Β΄/28-11-2018.
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Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 1912/2017/
0002895/11-10-2018 απόφαση του Συντονιστή
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ. 3485/2018/0001246/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -

Αρ. Φύλλου 5720

Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 18-04-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΡΙ
(πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 15-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,
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 30-06-2017
σύμφωνα με την αριθμ. 3715/02-04-2018 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με τη Φ. 3542/2018/0001573/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 17-05-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 26-12-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα
με την αριθμ. 5968/09-05-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
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 τη Φ. 3474/2018/0001147/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 03-04-2018 δήλωση - αίτηση
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των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΓΚΕΛΣΑ
(επώνυμο) ΓΚΟΥΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2010, 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 διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 25-10-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΖΙ (GUZI)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΛΑΒΕΡ (DILAVER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΖΙ (GUZI)
(κύριο όνομα) APTA (ARTA).
2. Με τη Φ. 3475/2018/0001148/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 03-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΚΙ (επώνυμο) ΓΚΟΥΖΙ
(πατρώνυμο) ΝΤΙΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 22-10-2008, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-10-2005
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΖΙ (GUZI)
(κύριο όνομα) ΝΤΙΛΑΒΕΡ (DILAVER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΟΥΖΙ (GUZI)
(κύριο όνομα) APTA (ARTA).
3. Με τη Φ. 3478/2018/0001183/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 12-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΕΒΙ (επώνυμο) ΣΑΧΟ
(πατρώνυμο) ΛΕΪΝΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
27-02-2010, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΟ (SHAHO)
(κύριο όνομα) ΛΕΪΝΤΙΟΝ (LEJDJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΟ (SHAHO)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
4. Με τη Φ. 3479/2018/0001184/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
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(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 12-04-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
(επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2007, 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 διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 16-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΟΥΡ (AGUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΑΪ (SULAJ)
(κύριο όνομα) ΙΡΜΑ (IRMA).
5. Με τη Φ. 3486/2018/0001247/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 18-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο)
ΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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
18-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΡΙ (COLLARI)
(κύριο όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΛΛΑΡΙ (COLLARI)
(κύριο όνομα) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
6. Με τη Φ. 3518/2018/0001459/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 07-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΟΛΑ (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (πατρώνυμο) ΕΡΒΙΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2011, 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 διαμένει νόμιμα στη χώρα από 17-12-2002
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM)
(κύριο όνομα) ΕΡΒΙΣ (ERVIS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANJELA).
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7. Με τη Φ. 3528/2018/0001514/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 10-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(επώνυμο) ΜΕΣΙΤΙ (πατρώνυμο) ΑΟΥΡΕΛ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-08-2010, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΤΙ (MESITI)
(κύριο όνομα) ΑΟΥΡΕΛ (AUREL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΣΙΤΙ (MESITI)
(κύριο όνομα) ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
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 τη Φ. 3363/2018/0000297/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 08-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο)
ΑΣΛΛΑΝΑΪ (πατρώνυμο) ΕΝΤΙΣΟΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ, 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
01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (ASLLANAJ)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (EDISON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΣΛΛΑΝΑΪ (ASLLANAJ)
(κύριο όνομα) ΜΕΒΛΟΥΤΕ (MEVLUTE).
2. Με τη Φ. 3410/2018/0000602/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 01-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΤΙΟΝΑ (επώνυμο)
ΝΑΖΑΡΚΟ (πατρώνυμο) ΓΙΟΡΓΚΟ, που γεννήθηκε στην
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ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2009, 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 διαμένει νόμιμα στη χώρα από
01-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΑΖΑΡΚΟ (NAZARKO)
(κύριο όνομα) ΓΙΟΡΓΚΟ (JORGO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΑΖΑΡΚΟ (NAZARKO)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
3. Με τη Φ. 3448/2018/0000909/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 21-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΒΑΛΝΤΟ (επώνυμο)
ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 06-05-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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
01-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA)
(κύριο όνομα) ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA)
(κύριο όνομα) APTA (ARTA).
4. Με τη Φ. 3449/2018/0000911/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 21-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο)
ΤΟΥΣΑ (πατρώνυμο) ΑΒΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 01-10-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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
01-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA)
(κύριο όνομα) ΑΒΝΙ (AVNI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΟΥΣΑ (TUSHA)
(κύριο όνομα) APTA (ARTA).
5. Με τη Φ. 3459/2018/0001019/29-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
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γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΡΕΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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
01-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΡΕΛΙ (BURRELI)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΡΕΛΙ (BURRELI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
6. Με τη Φ. 3460/2018/0001021/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 28-03-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(επώνυμο) ΜΠΟΥΡΡΕΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΑΜΙΡ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2011, και κατοικεί
στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΡΕΛΙ (BURRELI)
(κύριο όνομα) ΝΤΑΣΑΜΙΡ (DASHAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΥΡΡΕΛΙ (BURRELI)
(κύριο όνομα) ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
7. Με τη Φ. 3415/2018/0000665/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 02-03-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ
(επώνυμο) ΜΕΡΟ (πατρώνυμο) ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-12-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΟ (MERO)
(κύριο όνομα) ΡΟΜΕΟ (ROMEO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΟ (MERO)
(κύριο όνομα) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ. 3531/2018/0001528/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 11-05-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) MATEO (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 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
31-12-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA)
(κύριο όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΛΑΚΑ (PLAKA)
(κύριο όνομα) ΣΚΙΠΕ (SHQIPE).
2. Με τη Φ. 3535/2018/0001539/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 14-05-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ
(επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2002, 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 του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO)
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KPJSTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΕΜΑ (FLOEMA).
3. Με τη Φ. 3536/2018/0001540/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 14-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΒΑΡΟ (επώνυμο)
ΜΠΕΪΝΤΟ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-2009, 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
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πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO)
(κύριο όνομα) ΚΡΙΣΤΟ (KPJSTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΪΝΤΟ (BEJDO)
(κύριο όνομα) ΦΛΟΕΜΑ (FLOEMA).
4. Με τη Φ. 3544/2018/0001575/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 16-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΤΙ (επώνυμο)
ΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-05-2004, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από
06-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI)
(κύριο όνομα) ΚΙΜΕΤΕ (ΚΙΜΕΤΕ).
5. Με τη Φ. 3545/2018/0001576/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 16-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 26-02-2007, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 06-07-2001
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI)
(κύριο όνομα) ΦΑΤΜΙΡ (FATMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΣΙ (DASHI)
(κύριο όνομα) ΚΙΜΕΤΕ (ΚΙΜΕΤΕ).
6. Με τη Φ. 3562/2018/0001692/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 29-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΗ (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΒΙΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
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14-11-2006, 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 διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 και ο πατέρας της
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΒΙΡΟΝ (VIRΟN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΣΧΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA)
7. Με τη Φ. 3563/2018/0001693/03-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 29-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΛΑ
(πατρώνυμο) ΒΙΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-09-2010, 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 διαμένει νόμιμα στη χώρα από 24-07-2001 και
ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΒΙΡΟΝ (VIRΟN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA)
(κύριο όνομα) ΣΧΙΠΟΝΙΑ (SHQIPONJA).
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 τη Φ. 3416/2018/0000666/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
02-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με
στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΕΑ (επώνυμο) ΜΕΡΟ (πατρώνυμο)
ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-2001, και
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 803/
23-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2. Με τη Φ. 3428/2018/0000697/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
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τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 06-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΪΝΤΙ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ
(πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-05-2002, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα
με την αριθμ. 2408/28-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Με τη Φ. 3439/2018/0000789/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 13-03-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο)
ΛΟΥΣΝΙΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΓΙΕΤ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ, 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 σύμφωνα με την αριθμ. 12117/03-10-2017
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
4. Με τη Φ. 3452/2018/0000943/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 22-03-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ (επώνυμο) ΚΟΛΑΪ
(πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 06-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 σύμφωνα
με την αριθ. 2657/08-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ. 7861/2018/0003962/06-12-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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 Ιθαγέ-
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νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
09-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΒΧΙΣΒΙΛΙ (όνομα) ΚΕΤΕΒΑΝ (πατρώνυμο) ΜΕΡΑΜΠ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την
06-05-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ. 20.4/7756/06-07-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός
του ονοματεπωνύμου της από ΚΕΤΕΒΑΝ ΚΕΒΧΙΣΒΙΛΙ σε
ΚΑΙΤΗ ΚΕΒΧΙΣΒΙΛΙ.
2. Με τη Φ. 7897/2018/0003434/06-12-2018 απόφαση
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
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
31-07-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΗ (όνομα) ΚΛΕΑΝΘΗ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
04-09-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθμ. Φ.20.4/4707/30-04-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με τη Φ. 2803/2018/0002404/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 23-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΒΑΤ (επώνυμο)
ΝΤΡΙΖΙ (πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΒΕΡΟΙΑΣ,
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
31-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI)
(κύριο όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDÍAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΙ (DRIZI)
(κύριο όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (SILVANA).
2. Με τη Φ. 2837/2018/0002374/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 01-08-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (COTA).
(κύριο όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (COTA)
(κύριο όνομα) ΜΕΡΓΤΑ (MERITA).
3. Με τη Φ. 2841/2018/0002399/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-04-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 17-07-2001 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΤΣΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA).
4. Με τη Φ.2 842/2018/0002400/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 19-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΗΣ
(επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛΤΣΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-03-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΡΟΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτι-
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κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 17-07-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ)
(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΤΣΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ)
(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA).
5. Με τη Φ. 2847/2018/0002435/06-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 26-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΓΚΛΕΡΙΣ
(επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2012, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΕΡΟΙΑΣ, 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 16-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΙΝΤΑ (HIDA)
(κύριο όνομα) ΦΕΛΛΑΝΤΖΑ (FELLANXA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στη Φ. 175826/2018/0025668/15-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 5380/τ.Β΄/30/11/2018, στη σελίδα 63785 στη στήλη
β’, στο στίχο δέκατο τρίτο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΚΡΙΣΓΑΚΗ»,
στο ορθό «ΚΡΙΣΤΑΚΗ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(9)
Στη Φ. 2289/2018/0000577/8-11-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5339/
τ.Β΄/28-11-2018 γίνονται οι εξής διορθώσεις:
Α) Στην σελίδα 63389 στη στήλη β’ στο στίχο ενδέκατο
από το τέλος διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΚΑΠΟ»,
στο ορθό «ΚΑΓΙΟ».

67294

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Β) Στην σελίδα 63389 στη στήλη β’ στο στίχο δεύτερο
από το τέλος διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΚΑΠΟ»,
στο ορθό «ΚΑΓΙΟ» και
Γ) Στην σελίδα 63390 στη στήλη α’, στο στίχο πρώτο
εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΚΑΠΟ»,
στο ορθό «ΚΑΓΙΟ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Τεύχος Β’ 5720/19.12.2018

(10)
Στη Φ. 1912/2017/0002895/11-10-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 5108/τ.Β΄/1511/2018 , στη σελίδα 60908 στη στήλη
α’ στίχο πρώτο από το τέλος διορθώνεται:
το εσφαλμένο «ΚΑΠΟ» ,
στο ορθό «ΚΑΓΙΟ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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