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3 Αυγούστου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4117

Επώνυμο ΡΗΓΑ Όνομα ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
γεν. 13-02-1958 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
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Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.221492/2022/0004755/
15-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά
την από 15-11-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 15-11-2021 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΡΙΛΛΟ Όνομα ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ Όν. πατρός
ΝΤΑΝΙΕΛ, γεν. 06-08-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.
Με την υπό στοιχεία Φ.210971/2022/0005863/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά την
από 27-04-2017 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη
ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται δεκτή η από 27-04- 2017 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Με την υπό στοιχεία Φ.221787/2022/0005822/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά
την από 24-11-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 24-11-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΖΙΝΗ Όνομα ΙΛΒΑ Όν. πατρός ΥΛΛΙ, γεν.
05-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.221652/2022/0004668/
15-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά την
από 23-01-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στον
ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, γίνεται δεκτή η από 09-11-2021
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΑΝΣΟΥΡ - ΣΑΝΤΥ Όνομα ΦΕΛΙΠΕ Όν. πατρός ΜΑΡΙΟ, γεν. 07-11-1988 στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.
Με την υπό στοιχεία Φ.220224/2022/0005808/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και
της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217),
γίνεται δεκτή η από 04-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (επώνυμο) ΕΝΙΝ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΟΡ που γεννήθηκε στην
ΡΩΣΙΑ την 30-03-1979 ,και εγκρίνεται ο εξελληνισμός
των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων από «ΕΝΙΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ» σε «ΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Κεντρικής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3193/2022/0000256/
22-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-04-2022 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΕΚΘΙ
(όνομα) ΕΝΤΖΙ (πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη
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συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.20.4/3338/29-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3196/2022/0000413/
22-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17-05-2022 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΜΟΥΧΑΪ (όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΤΖΟΥΛΙΑΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2001 και κατοικεί στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4350/18-04-2022 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3197/2022/0000362/
22-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 18-05-2022 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν
τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΓΙΑΚΟΥ (όνομα) ΑΛΕΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
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
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/8501/
28-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.3198/2022/0000381/
22-07-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, 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 19-05-2022 δήλωση - αίτηση
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της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΕΑ
(επώνυμο) ΑΛΙΡΑΪ (πατρώνυμο) ΙΝΤΑΓΕΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-10-2004 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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.20.4/5312/16-05-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
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Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI) (κύριο
όνομα) ΠΡΕΝΓΚΕ (PRENGE).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (BARAKTARI) (κύριο όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3199/2022/0000365/
22-07-2022 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 23-05-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (πατρώνυμο)
ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2010
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 28-02-2006 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA) (κύριο όνομα)
ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΚΑ (NDOKA) (κύριο όνομα)
ΡΙΤΑ (RITA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3201/2022/0000384/
22-07-2022 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 24-05-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΓΚΕΤΟ (επώνυμο) ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο)
ΠΡΕΝΓΚΕ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-03-2015
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
του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 23-01-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9196/2022/0000938/
25-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η
από 11-04-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΙΣΑ (επώνυμο) ΓΙΑΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
01-10-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 29-03-2004 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΑΚΟΥ (JAKU) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝ (ALTIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΙΑΚΟΥ (JAKU) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9200/2022/0000836/
25-07-2022 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 13-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΑΝΤΑ (επώνυμο) ΓΚΙΕΤΣΙ (πατρώνυμο)
ΠΑΥΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-12-2010
και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 29-08-2001 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΤΣΙ (GJECI) (κύριο όνομα)
ΠΑΥΛΙΝ (PAVLIN).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΕΤΣΙ (GJECI) (κύριο όνομα)
ΑΛΜΟΡΙΝΑ (ALMORINA).
Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το
άρθρο 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.9199/2022/0000791/
25-07-2022 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 12-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΕΜΙΛΙΑΝΟ (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (πατρώνυμο)
ΕΛΣΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-02-2015
και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 τις 22-02-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνομα)
ΕΛΣΟΝ (ELSON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΟΥ (HAXHIU) (κύριο όνομα) ΜΑΝΙΟΛΑ (MANJOLA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.9204/2022/0001046/
25-07-2022 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
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
09-09-2010 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 τις
19-07-2007 και κατέχει ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡ (KARAGYAUR) (κύριο όνομα) ΣΕΡΓΚΕΪ (SERGEY).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΙΜΠΤΣΕΝΚΟ (RIBCENCO) (κύριο
όνομα) ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ (LUDMILA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.9210/2022/0000917/
25-07-2022 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 27-04-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΑΛΒΑΡΟ (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (πατρώνυμο)
ΓΚΕΓΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-2011
και κατοικεί στον Δήμο ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 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 τις 30-12-2002 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) ΓΚΕΓΚ (GEG).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΡΡΟΚΟΥ (FRROKU) (κύριο όνομα) ΛΙΖΕ (LIZE).
Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02041170308220004*

