
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος 
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

5 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από σχο-
λή ελληνικού ΑΕΙ.

7 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας, ΤΖΑΟΥΙΤΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΜΑΖΕΝ του 
(ΜΟΣΛΕΜ).

8 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας, ΤΖΕΜΑΓΙΕΛ ΛΩΡΕΤΤΑ του (ΖΑΜΙΛ).

9 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας, ΤΖΑΟΥΙΤΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΑΖΙΡ του 
(ΜΟΣΛΕΜ).

10 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας, ΑΜΕΡ ΤΖΕΣΥ του (ΑΜΕΡ).

11 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 
ιθαγένειας, ΤΖΑΟΥΙΤΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΕΖΑΡ 
(ΜΟΣΛΕΜ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-

λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.2682/2019/0003937/01-04-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13-06-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ (επώ-
νυμο) ΖΟΒΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 3250/6/04-03-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(2)
        Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

Με την Φ.35280/2019/0002048/28-03-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄), γί-
νεται αποδεκτή η από 17-11-2015 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑ 
(επώνυμο) ΓΙΑΝΙ (πατρώνυμο) ΤΖΟΤΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 4406/
21-03-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(3)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη 

φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλι-

κος αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλι-

κίας του.

Με την Φ.40660/2018/0025238/27-03-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217/ Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 26-10-2016 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑ (όνομα) ΤΑΟΥΛΑΝΤ (πατρώνυ-
μο) ΜΠΑΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
17-08-1983 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 
σύμφωνα με την αριθμ. 14920/35/11-10-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(4)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

Με την Φ.36066/2018/0020988/05-03-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76/Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΤΣΕΛΙΜΠΑΣΙ (όνομα) ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-06-1996 και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 6360/19/19-05-2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

    Με την Φ.30592/2018/0016931/19-03-2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217/Α΄), γίνεται δεκτό το από 28-11-2018 αίτημα 
του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΤΑΗΣ 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2011, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(6)
      Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει από την 9-7-2015 από σχο-

λή ελληνικού ΑΕΙ.

Με την Φ.23498/2019/0002036/19-03-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18089Τεύχος B’ 1532/07.05.2019

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 26-01-2017 δήλωση -αίτηση του αλλοδαπού, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΤΟΛΑ (όνομα) ΕΡΜΠΙ (πατρώνυμο) 
ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-06-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 11-04-2016 από Σχολή 
ελληνικού ΑΕΙ (ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ) και συγκεκριμένα κατέχει 
ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
      Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας, ΤΖΑΟΥΙΤΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΜΑΖΕΝ του 

(ΜΟΣΛΕΜ).

    Με την Φ.9360/2019/0000707 απόφαση του Ει-
δικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Φ.9360/2016/0006827/29-12-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4441/Β΄/30-12-2016), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 1 εδ. α' του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α΄) κα-
θώς και του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) 
του αλλοδαπού (ΤΖΑΟΥΙΤΣ) (ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΜΑΖΕΝ) του 
(ΜΟΣΛΕΜ) που γεννήθηκε στην ΣΥΡΙΑ την 01-06-1976 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(8)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας, ΤΖΕΜΑΓΙΕΛ ΛΩΡΕΤΤΑ του (ΖΑΜΙΛ).

    Με την Φ.7925/2019/0000653 απόφαση του Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών ανακαλείται η με αριθμ. Φ.7925/2015/0002414/

06-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 1733/Β΄/18-08-2015), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. α΄ 
του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α΄) καθώς και του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) της αλλοδαπής 
(ΤΖΕΜΑΓΙΕΛ) (ΛΩΡΕΤΤΑ) του (ΖΑΜΙΛ) που γεννήθηκε 
στον ΛΙΒΑΝΟ την 04-03-1959 και κατοικεί στο Δήμο 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκε-
πτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(9)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας, ΤΖΑΟΥΙΤΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΑΖΙΡ του

(ΜΟΣΛΕΜ).

    Με την Φ.9361/2019/0000703 απόφαση του Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών ανακαλείται η με αριθμ. Φ.9361/2016/0006828/
29-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ 4441/Β΄/30-12-2016), περί κτήσης της ελλη-
νικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 1 
εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α΄) καθώς και του άρ-
θρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄) του αλλοδαπού 
(ΤΖΑΟΥΙΤΣ) (ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΑΖΙΡ) του (ΜΟΣΛΕΜ) που 
γεννήθηκε στην ΣΥΡΙΑ την 10-04-1968 και κατοικεί στο 
Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(10)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας, ΑΜΕΡ ΤΖΕΣΥ του (ΑΜΕΡ).

    Με την Φ.7926/2019/0000661 απόφαση του Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών ανακαλείται η με αριθμ. Φ.7926/2015/0003075/
18-09-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΦΕΚ 2102/Β΄/28-09-2015), περί κτήσης της ελλη-
νικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 14 
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παρ. 1 καθώς και του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α΄) της αλλοδαπής (ΑΜΕΡ) (ΤΖΕΣΥ) του (ΑΜΕΡ) 
που γεννήθηκε στον ΛΙΒΑΝΟΣ την 19-01-1984 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, , για τους λόγους που αναφέ-
ρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγέ-

νειας, ΤΖΑΟΥΙΤΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΕΖΑΡ (ΜΟΣΛΕΜ).

  Με την Φ.997/2019/0000167/9-4-2019 απόφαση του 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών ανακαλείται η με αριθμ. Φ.997/
2015/0000735/21-07-2015 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μα-
κεδονίας η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1925/Β΄/08-09-2015), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του 
άρθρου 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955 (ΦΕΚ 258/Α΄) κα-
θώς και του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄)
του αλλοδαπού (ΤΖΑΟΥΙΤΣ) (ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΕΖΑΡ) του 
(ΜΟΣΛΕΜ) που γεννήθηκε στην ΣΥΡΙΑ την 23-02-1970 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής από-
φασης.

Με εντολή 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ   

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