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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31986/2023/0000033/9-1-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δε-
κτό το από 03-01-2023 αίτημα της (επώνυμο) ΓΑΒΡΙΗΛ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννή-
θηκε στην ΚΥΠΡΟ την 27-07-1966, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή της στα δημοτολόγια του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης  
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31440/2022/0004708/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-01-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΡΑΓΚΟΪ ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ Όνομα ΝΤΑΤΣΙΑ-
ΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΤΕΦΑΝ, γεν. 31-03-1987 στην 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυ-
πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10958/2019/0000004/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄ αρ. 1/13-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΛΙΛΑΪ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝ Όν. πατρός ΜΠΕ-
ΚΤΑΣ, γεν. 08-03-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.22399/2021/0006005/
16-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ΄ αρ. 16/31-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
γίνεται δεκτή η από 18-05-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΝΤΟΥΣΚΟΥ Όνομα ΝΕΡΤΙΛ Όν. πατρός ΖΙΝΙ, 
γεν. 02-09-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.31779/2022/0005888/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και των άρθρων 7 
και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 11-02-2014 αίτηση πολιτο-
γράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΙΛΕ Όνομα ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΔΟΡΙ, γεν. 03-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.21647/2022/0004422/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτή η από 16-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΑΦΕΧ Όνομα ΣΑΝΤΙ Όν. πατρός ΤΑΛΙΧ, 
γεν. 18-10-1980 στα ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ,στο 
πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσι-
αστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.31557/2022/0004115/
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτή η από 06-04-2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΤΖΑΡΙΑΝ Όνομα ΣΙΛΒΑ Όν. πατρός ΜΙ-
ΝΑΣ, γεν. 06-06-1975 στον ΛΙΒΑΝΟ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.31419/2022/0004386/
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 03-01-
2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΜΠΡΑΗΜ Όνομα ΖΕΡΜΑΙΝ Όν. πατρός 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, γεν. 03-11-1985 στην ΑΙΓΥΠΤΟ,στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.28088/2022/0001260/
13-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 και 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γί-
νεται δεκτή η από 04-06-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΓΚΟΛΛΑΡΙ Όνομα ΗΛΙΑ Όν. πατρός ΡΕ-
ΣΑΤ, γεν. 10-07-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.5373/2021/0001387/
22-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-10-
2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΝΤΕΪ Όνομα ΡΟΥΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕ-
ΛΙΜ, γεν. 25-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31488/2022/0005519/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-02-2022 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΕΖΝΤΕΤΣΚΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛΟ, γεν. 21-08-1965 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσω-
πο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.29824/2022/0004284/
09-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217),  γίνεται δεκτή η από 07-07-
2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΟΒΑΛΣΚΑΓΙΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 17-06-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.29450/2022/0005639/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-02-
2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΠΙΛΕΑΓΚΑ Όνομα ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πα-
τρός ΓΚΕΟΡΓΚΕ, γεν. 12-05-1965 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.17278/2022/0004364/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ΄ 
αρ. 54/28-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 10-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΑΣ Όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ Όν. πατρός ΣΠΥΡΟ, 
γεν. 23-03-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.29468/2022/0006008/
15-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 και 6 καθώς και 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), , γίνεται δεκτή η από 11-02-
2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΣΑΝΤΣΑΓΙΑ Όνομα ΝΤΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 13-04-1993 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.6061/2022/0000661/
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 

8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και γίνεται δεκτή η από 29-06-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΧΟ Όνομα ΧΡΗΣΤΟ Όν. πατρός ΗΛΙΑΣ, 
γεν. 29-05-1998 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5741/2022/0000458/
01-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) και γίνεται δεκτή η από 12-11-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΟΚΡΟΣΑ Όνομα ΕΡΜΙΡ Όν. πατρός ΧΑΚΙΦ, 
γεν. 24-03-1984 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
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.3841/2022/0001462/
10-01-2023 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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΥΛΟ (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, 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 20-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (DREKA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΖΑ (RIZA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (DREKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΙΜΠΙ (OLIMBI).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3842/2022/0001463/
10-01-2023 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 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 15-12-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΙΣΤΙΡΙ (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (πατρώνυμο) ΡΙΖΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-10-2015 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
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ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 20-01-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (DREKA) (κύριο όνομα) 

ΡΙΖΑ (RIZA).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΚΑ (DREKA) (κύριο όνομα) 

ΟΛΙΜΠΙ (OLIMBI).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(6)
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.4524/2022/0001262/4-1-2023 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 04-03-2022 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΟΪ (όνομα) ΜΑΡΣΙΛΝΤ (πατρώνυμο) ΜΑΡ-
ΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2004 και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.43/1540/25-02-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4587/2022/0001157/4-1-2023 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 29-09-2022 αίτημα του (επώ-

νυμο) ΤΖΑΝΗΣ (όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑ-
ΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-04-1956, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο δ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
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.4525/2022/0001352/
04-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου 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 08-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΧΑΝΙ (επώνυμο) ΣΑΧΙΝ (πατρώνυμο) ΕΣΑΜ, που 
γεννήθηκε στο ΙΡΑΚ την 23-04-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
φ.43/8808/29-10-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4595/2022/0001066/
04-01-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργεί-
ου 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 14-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΜΠΕΡΙ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (πατρώνυμο) ΕΛ-
ΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-2007 και 
κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Φ.43/7998/11-10-2022 βεβαίωση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ  

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