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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.23561/2019/0001892/01-04-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 31-01-2017 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (όνομα) ΜΑΡΛΙΝΤ (πατρώνυμο) ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-02-1989, και κατοικεί
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 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 εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα
την 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 240/11-01-2017

Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.4451/2018/0004516/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 07-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΛΒΙΣ (επώνυμο) ΣΕΡΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-02-2008, και κατοικεί στο Δήμο
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 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 27-10-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΡΡΙ (SHERRI) (κύριο όνομα)
ΑΛΦΡΕΝΤ (ALFRED)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΡΡΙ (SHERRI) (κύριο όνομα)
ΠΡΕΝΤΑ (PRENDA)
2. Με την Φ.4445/2018/0004506/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 07-11-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΝΙΦΕΡ
(επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθη-
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κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-08-2006, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΓΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από
21-10-2005 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ (GJOSHI) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΟΥΑΡΤ (EDUART)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΣΙ (GJOSHI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΑ (ALMA)
3. Με την Φ.4443/2018/0004504/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 06-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΡΑΛΝΤΟ
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΒΝΤΕΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 12-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα)
ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA)
4. Με την Φ.4474/2018/0004645/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛ
(επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΕΣΙΡ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 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 05-09-2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΝΤΕΣΙΡ (DESHIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA)
5. Με την Φ.4036/2018/0004554/26-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 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
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Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΙΕΖΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (πατρώνυμο) ΜΠΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2011, και κατοικεί στο Δήμο
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 27-10-2005 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα)
ΜΠΕΣΝΙΚ (BESNIK)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΖΑΦΑΪ (XHAFAJ) (κύριο όνομα)
ΛΕΟΝΩΡΑ (LEONORA)
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.1518/2019/0000221/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ
76 Α') σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α')
γίνεται αποδεκτή η από 08-11-2017 δήλωση - αίτηση
της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΙΡΒΟΥΛΕΣΚΟΥ
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ - ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 21-05-1980,
και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 12-07-2007 από το
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ.
2. Με την Φ. 1658/2019/0000054/06-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, γίνεται
αποδεκτή η από 16-05-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΒΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) IBAN, που γεννήθηκε στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
την 31-12-1986, και κατοικεί στο Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει
την 09-11-2015 από το τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, της σχολής
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ).
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την Φ.8921/2018/0000912/15-03-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 17-09-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΕΗΛ (επώνυμο)
ΑΜΠΕΣΑΤΖΕ (πατρώνυμο) ΚΑΧΑ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 29-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΕΣΑΤΖΕ (ABESADZE) (κύριο
όνομα) ΚΑΧΑ (ΚΑΚΗΑ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΒΑΣΕΛΙΣΒΙΛΙ (GAVASHELISHVILI) (κύριο όνομα) ΛΕΛΑ (LELA)
2. Με την Φ.8923/2018/0000917/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών 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 19-09-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) TEA (επώνυμο)
ΣΕΧΑΪ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 31-07-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
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
10-05-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ) (κύριο όνομα)
ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA)
3. Με την Φ.8927/2018/0000928/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
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Υπουργείου Εσωτερικών 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 21-09-2018 δήλωση - αίτηση
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΙΣΜΑΗΛ
(επώνυμο) ΧΑΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 30-09-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΑ (HADA) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΝΤΑ (HADA) (κύριο όνομα)
ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTIANA)
4. Με την Φ.8922/2018/0000915/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών 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 19-09-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΜΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 27-05-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 01-12-2002 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα)
ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) ΛΟΥΕΛΑ (LUELA)
5. Με την Φ.8945/2018/0001006/15-02-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται
αποδεκτή η από 10-10-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΛΙΣΙΑΝ (επώνυμο)
ΜΥΦΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 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 03-12-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (MYFTARI) (κύριο όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΙ (MYFTARI) (κύριο όνομα) ΖΑΝΕΤΑ (ΖΗΑΝΕΤΑ)
6. Με την Φ.8928/2018/0000929/15-03-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών 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 21-09-2018 δήλωση - αίτηση των
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε
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ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη
χώρα από 02-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑ (BRAHA) (κύριο όνομα)
ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΑ (BRAHA) (κύριο όνομα)
ΣΠΡΕΣΑ (SHPRESA)
Με εντολή
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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