
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

2 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (Κ.Ε.Ι.).

3 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

 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.2485/2022/0017315/ 
14-10-2022 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 18-10-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΚΟΛΙΝ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) 
ΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2007 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 31-05-2002 και η μητέρα 
του κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝ (TON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΥΛΙΑΝΕ (GJYLJANE).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.2486/2022/0017316/ 

14-10-2022 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 18-10-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΤΖΕΣΙΚΑ (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (πατρώνυμο) ΤΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-06-2004 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 31-05-2002 και η μητέρα της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνομα) 

ΤΟΝ (TON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΤΣΑ (NDRECA) (κύριο όνο-

μα) ΓΚΥΛΙΑΝΕ (GJYLJANE).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3311/2022/0013170/ 

14-10-2022 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 07-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΕΝΤΙ (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΡΑΧΙΜΙ (πατρώνυμο) 
ΝΑΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-07-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 25-06-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΡΑΧΙΜΙ (KARABRAHIMI) 

(κύριο όνομα) ΝΑΣΙΡ (NASIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΠΡΑΧΙΜΙ (KARABRAHIMI) 

(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΤΑ (BLERINDA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3460/2022/0017254/ 

14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 08-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΜΑΝ (επώνυμο) ΣΟΛΟΥΚ (πατρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-05-2003 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 28-02-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΛΟΥΚ (SOLUK) (κύριο όνομα) 

ΙΓΚΟΡ (IHOR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΛΟΥΚ (SOLUK) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIYA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3609/2021/0006879/ 

14-10-2022 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 18-04-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΑΣΑΪ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2010 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 25-07-2002 και η μητέρα της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΪ (KASAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑΪ (KASAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΕΖΑ (ANJEZA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.6242/2022/0018987/ 

14-10-2022 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 27-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΤΕΟ (επώνυμο) ΖΙΛΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2006 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 10-04-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΛΙ (ZILI) (κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ 

(GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΛΙ (ZILI) (κύριο όνομα) 

ΝΤΟΡΙΑΝΑ (DORIANA).

7. Με την υπό στοιχεία Φ.5591/2022/0017335/ 
14-10-2022 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 06-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΜΠΡΟΥΝΟ (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (πατρώνυμο) 
ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-07-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 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 16-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΕΝΤΑΪ (SKENDAJ) (κύριο όνομα) 

ΝΤΡΙΝΙ (DRINI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟ (MUCO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΖΑΡΤΑ (REZARTA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

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.629/2022/0016627/ 
14-10-2022 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 13-05-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΣΑΡΜΑΝΤ (επώνυμο) ΣΑΚΙΛ (πατρώνυμο) 
ΣΑΚΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-09-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 17-12-1999 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΕΝΤ (AHMED) (κύριο όνομα) 

ΣΑΚΙΛ (SHAKIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΚΙΛ (SHAKIL) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΑΜ (MARYAM).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1935/2022/0008357/ 

14-10-2022 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 
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 14-09-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΓΙΟΒΑΝ (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 07-08-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.2074/2022/0015137/ 

14-10-2022 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 09-06-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) 
ΡΟΜΕΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-06-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 30-04-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) ΡΟΜΕΟ 

(ROMEO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (SULI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΥΤΟΥΡΑ (FLUTURA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.2307/2022/0015044/ 

09-09-2022 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 26-07-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΦΑΪΖΑΝ (επώνυμο) ΑΧΜΑΝΤ (πατρώ-
νυμο) ΜΑΚΣΟΥΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
31-01-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η 
μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 16-01-2003 
και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΝΤ (AHMAD) (κύριο όνομα) 

ΜΑΚΣΟΥΝΤ (MAQSUD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΝΤ (AHMAD) (κύριο όνο-

μα) ΤΖΙΝΑ (GINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3301/2022/0014055/ 

14-10-2022 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 14-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΜΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-06-2011 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 04-03-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΜΙΝΑ (SULMINA) (κύριο όνο-

μα) ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΜΙΝΑ (SULMINA) (κύριο 

όνομα) ΜΠΕΣΙΑΝΑ (BESJANA).
6. Με την υπό στοιχεία Φ.4179/2022/0016270/ 

14-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 άρ-
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 20-06-2018 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑ 
(επώνυμο) ΚΟΤΟΥΛΣΚΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΡΥ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2007 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από τις 24-10-2004 και κατέχει άδεια διαμονής 
επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΥΛΣΚΥ (KOTULSKIY) (κύριο 

όνομα) ΓΙΟΥΡΥ (YURIY).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΤΟΥΛΣΚΑ (KOTULSKA) (κύριο 

όνομα) ΙΡΥΝΑ (IRYNA).
7. Με την υπό στοιχεία Φ.6531/2022/0013709/ 

14-10-2022 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 21-02-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-06-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτη-
ση 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 23-09-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) 

ΑΓΚΟΥΡ (AGUR).
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ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΓΙΟ (KAJO) (κύριο όνομα) 
ΜΕΡΙΤΑ (MERITA).

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4765/2022/0007140/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) καθώς και 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
από 17-11-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Όνομα ΜΑΡΙΑ, Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΣ, γεν. 26-10-1986 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4906/2022/0007170/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) καθώς και το 
άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 
16-02-2022 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΖΑΡΟΥ, Όνομα ΣΠΥΡΟΣ, Όν. πατρός 
ΛΑΖΑΡΟΣ, γεν. 12-12-1950 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5018/2022/0006883/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
καθώς και το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται 
δεκτή η από 12-04-2022 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΓΟΥ, Όνομα ΚΥΡΙΑΚΗ, Όν. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, 
γεν. 30-06-1983 στην ΚΥΠΡΟ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5408/2022/0007252/ 
21-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) καθώς και 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
από 14-12-1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΡΑΚΟΣ, Όνομα ΣΑΒΒΑΣ, Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, γεν. 08-06-1969 στην ΚΥΠΡΟ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5139/2022/0006930/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) καθώς και 
το άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η 
από 16-06-2022 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΦΗΚΑΣ, Όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Όν. πατρός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γεν. 27-09-1961 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.5029/2022/0006926/ 
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) καθώς και το 
άρθρο 38 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), γίνεται δεκτή η από 
27-04-2022 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ, Όν. πατρός 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, γεν. 09-08-1954 στην ΚΥΠΡΟ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Α’ Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ 

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