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άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (Κ.Ε.Ι.).
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3125/2021/0001326/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΒΙΟΛΛΤΣΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-03-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 τις 06-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΚ (MARK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΒΕ (DAVE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3126/2021/0001327/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 01-11-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑ 
(επώνυμο) ΣΑΧΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 τις 01-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΧΑ (SHAHA) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΟΣ (FATOS).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΧΑ (SHAHA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3127/2021/0001328/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ (επώνυμο) ΝΕΣΤΟΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-03-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 τις 30-11-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Φεβρουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 567

5793



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5794 Τεύχος B’ 567/11.02.2022

ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΕΣΤΟΡΙ (NESTORI) (κύριο όνομα) 
ΕΡΙΟΝ (ERJON).

ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΕΣΤΟΡΙ (NESTORI) (κύριο όνο-
μα) ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ (ERMELINDA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3130/2021/0001378/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 04-11-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΙΓΚΕΣΤ (επώ-
νυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (πατρώνυμο) ΜΙΚΕΛΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-10-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 τις 01-05-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΕΛΙΑΝ (MIKELJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΜΑ (DALMA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3131/2021/0001379/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΕΓΚΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΙΚΕΛΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 τις 01-05-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΙΚΕΛΙΑΝ (MIKELJAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΓΙΑΪ (BEJAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΜΑ (DALMA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.3133/2021/0001446/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 09-11-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 14-10-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 τις 16-10-2002 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) 

ΝΑΦΙΓΕ (NAFIJE).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.3138/2021/0001475/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΑΝΝΑ (επώνυμο) ΔΟΜΠΡΕΒΑ (πατρώνυμο) 
ΡΑΔΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-11-2014 και 
κατοικεί στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 09-08-2007 και κατέχει βεβαί-
ωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΔΟΜΠΡΕΒ (DOBREV) (κύριο όνο-

μα) ΡΑΔΙ (RADI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ (TODOROVA) (κύ-

ριο όνομα) ΙΒΑΝΚΑ (IVANKA).
8. Με την υπό στοιχεία Φ.3137/2021/0001432/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΥΙΣΑ (επώνυμο) ΛΟΥΓΚΑ (πατρώνυμο) 
ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-09-2012 
και κατοικεί στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 τις 30-07-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΛΟΥΓΚΑ (LUGA) (κύριο όνομα) 

ΙΣΟΥΦ (ISUF).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΓΚΑ (LUGA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
9. Με την υπό στοιχεία Φ.3134/2021/0001434/

31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 09-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (πατρώνυμο) 
ΘΩΜΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2008 και 
κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
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τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 01-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΘΩΜΑ (THOMA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΒΑΓΙΑ (KAVAJA) (κύριο όνομα) 

ΧΑΝΕ (HANE).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3124/2021/0001325/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.  3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-11-2021 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΟΡΓΚΙΤΟ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/10328/15-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3128/2021/0001356/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 02-11-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΖΕΛΤΑ 
(επώνυμο) ΣΥΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-12-2006 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2021, σύμφωνα με την με την υπό στοιχεία 
(ορθή επανάληψη) Φ.20.4/9962/02-11- 2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3129/2021/0001353/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-

δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 03-11-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΙΣΑ (επώνυμο) 
ΓΚΙΝΙ (πατρώνυμο) ΠΙΕΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 10-02-2004 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9872/21-10-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3132/2021/0001642/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-11-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ 
(επώνυμο) ΦΟΝ ΡΑΟΥΧ-ΣΕΡΦΛΕΡ (πατρώνυμο) -, που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 13-08-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
18172/02-11-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3136/2021/0001431/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 10-11-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΕΝΤΑ (επώνυμο) 
ΛΟΥΓΚΑ (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 14-10-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/11562/05-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9076/2021/0002357/
31-12-2021 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
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Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 01-11-2021 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΪΒΑΖΗΣ (όνομα) 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2020, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.9079/2021/0002317/
31-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08-11-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΣΑΜΠΑ (επώ-
νυμο) ΣΟΥΛΑΜΑΝΙΤΣΕ (πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεν-
νήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 13-03-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/10652/21-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.4172/2021/0001664/
03-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 25-10-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΥΖΕΪΡΑΪ (πατρώνυμο) ΦΑΤΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 28-10-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/9033/22-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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