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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.7746/2018/0000678/08-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/ Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΒΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 02-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).
2. Με την Φ.7748/2019/0001159/08-05-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76/Α’) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΚΕΛ (επώ-
νυμο) ΒΕΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 02-12-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
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 02-12-2002 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΟΚΟΛ (SOKOL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΙΑΪ (VELIAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νότιου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.6623/2019/0000873/02-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται δεκτό το από 01-12-2016 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΥΪΝΕΡΤΟΝ ΜΑΝΩ-
ΛΑΚΗΣ (όνομα) ΤΖΟΡΤΖ ΤΟΜΑΣ (πατρώνυμο) ΤΣΑΜΠΙ-
ΚΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 
30-05-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νότιου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.8873/2019/0001335/08-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται δεκτό το από 19-04-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΕΪΤΑΝΗ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-1982, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νότιου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.7597/2018/0005993/10-05-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’), 
γίνεται δεκτό το από 10-01-2018 αίτημα του πατέρα 
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΟΒΑ 
(όνομα) ΜΑΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΣΛΟΒΑΚΙΑ την 20-04-2016, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νότιου Αιγαίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Ιθαγένειας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ. 1735/2018/0001084/03-05-2019 από-
φαση 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 03-08-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΑ-ΛΙΖΕΤ (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ (πατρώνυμο) 

ΠΑΟΥΛ-ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 21-01-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
16-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙ-
ΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ (DOBREANU) 

(κύριο όνομα) ΠΑΟΥΛ-ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (PAUL-BOGDAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ (DOBREANU) 

(κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ (MARIANA).
2. Με την Φ. 1747/2018/0001264/03-05-2019 από-

φαση 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 07-09-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΘΕΚΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥΛΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 11-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΕΚΝΑ (ΤΗΕΚΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΙΝ (PAVLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΕΚΝΑ (ΤΗΕΚΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA).
3. Με την Φ. 1752/2018/0001327/03-05-2019 από-

φαση 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 24-09-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΒΑΡΦΙ (πατρώνυμο) ΒΕΡΜΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-12-2005, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην 
Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί 
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-12-2002 και η μητέρα 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΑΡΦΙ (VARFI) (κύριο όνομα) 

ΒΕΡΜΟΣ (VERMOSH).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΑΡΦΙ (VARFI) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).
4. Με την Φ. 1749/2018/0001266/03-05-2019 από-

φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 07-09-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΘΕΚΝΑ (πατρώνυμο) ΠΑΥ-
ΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-07-2006, και 
κατοικεί στο Δήμο ΣΠΑΡΤΗΣ, 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 11-03-2003 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΘΕΚΝΑ (ΤΗΕΚΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΠΑΥΛΙΝ (PAVLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΘΕΚΝΑ (ΤΗΕΚΝΑ) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA).

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.20866/2019/0000297/06-05-2019 από-
φαση 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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΜΠΕΛΑ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 03-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΦΑ-

ΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) ΑΛ-

ΜΠΙΝΑ (ALBINA).
2. Με την Φ.20867/2019/0000300/06-05-2019 από-

φαση 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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ 
(επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 03-04-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (CELA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΙΝΑ (ALBINA).
3. Με την Φ.20868/2018/0000362/06-05-2019 από-

φαση 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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΙΕΤΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο) ΠΑΟΥΛΙΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 13-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA) (κύριο όνομα) 

ΠΑΟΥΛΙΝΤ (PAULIND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΒΕ (DAVE).
4. Με την Φ.20869/2018/0000363/06-05-2019 από-

φαση 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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
(επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-11-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 28-03-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΙΡ (ZAMIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΑΪ (ALIAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ (KLEMENTINA).
5. Με την Φ.20870/2018/0000364/06-05-2019 από-

φαση 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 22-02-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΪΣΙ (επώ-
νυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2010, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 16-11-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΤΑΪ (AHMETAJ) (κύριο όνο-

μα) ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ (KLODJANA).
6. Με την Φ.20875/2018/0000369/06-05-2019 από-

φαση 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 23-02-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) PEΪ (επώ-
νυμο) ΥΜΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-12-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 01-07-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΥΜΕΡΑΪ (YMERAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).
7. Με την Φ.20877/2018/0000385/06-05-2019 από-

φαση 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 26-02-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΛΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 12-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΛΑΡΙ (BAJRAMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΓΙΑΜΛΑΡΙ (BARJAMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).
8. Με την Φ.20878/2018/0000386/06-05-2019 από-

φαση 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 26-02-2018 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) 
ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΚΕΛ-
ΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2004, και 
κατοικεί στο Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 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 12-09-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΜΛΑΡΙ (BAJRAMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΣΚΕΛΚΙΜ (SHKELQIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΓΙΑΜΛΑΡΙ (BARJAMLLARI) 

(κύριο όνομα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA).

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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