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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 4393/2019/0002214/09-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
δ/ξεις του άρθρου 1 εδ. α΄το ν.δ. 3370/1955 και τις δ/ξεις 
του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, 
(Φ.Ε.Κ. 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 11-10-2019 αίτημα 
τη ενήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΚΙΜ ΣΝΑΪΝΤΕΡ 
(κ. όνομα) ΑΝΤΙΤ (πατρώνυμο) ΑΒΡΑΑΜ, που γεννήθηκε 
στο Ισραήλ στις 14-9-1972, για την απόκτηση της ελληνι-

κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ. α΄ 
του ν.δ. 3370/1955.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 4392/2019/0002213/09-12-2019 άπόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις δ/ξεις του άρθρου 1 εδ. α΄το ν.δ. 3370/1955 και τις 
δ/ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, 
(Φ.Ε.Κ. 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 11-10-2019 αίτημα 
του ενηλίκου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΑΚΙΜ (κ. όνομα) 
ΕΓΙΑΛ ΕΛΙΑΧΟΥ (πατρώνυμο) ΑΒΡΑΑΜ, που γεννήθηκε 
στο Ισραήλ στις 29-3-1967, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 
εδ. α΄του ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 3912/2019/0001420/09-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
δ/ξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 1438/1984 (Φ.Ε.Κ. 60 Α΄)
και τις δ/ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 
(Φ.Ε.Κ. 217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 
του ν. 4604/2019, (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 
5-11- 2018 αίτημα της ενήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΞΑΓΟΡΑΡΗ(κ.όνομα) ΟΥΡΑΝΙΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΕ (πατρώνυ-
μο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στη Βραζιλία στις 
5-9-1993, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
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νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1παρ. 1 του 
ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 4255/2019/0001600/9-12-2019 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του 
άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 217 Α΄) και του 
άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄), 
γίνεται δεκτό το από 30-7-2019 αίτημα του ενηλίκου με 
στοιχεία (επώνυμο) ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (κ. όνομα) ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στις 
20-11-1962 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑ-
ΝΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νο-
μική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ. 3913/2019/0002027/09-12-2019 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις 
του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 1438/1984 (Φ.Ε.Κ. 60 Α΄) και 
τις δ/ξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3284/2004 (Φ.Ε.Κ. 
217 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019, (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄), γίνεται δεκτό το από 5-11- 2018 
αίτημα της ενήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΞΑΓΟΡΑΡΗ 
(κ. όνομα) ΑΡΙΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΕ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στη Βραζιλία στις 25-11-1994, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1παρ. 1 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ.1657/2019/0000991/ΑΚ/28-11-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
31-10-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με 
στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΒΙ (επώνυμο) ΣΕΜΙΝΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-2004, 
και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟΥ, (Δυτική Σάμος) για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξε-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα 
με την αριθ. 5646/04-10-2019 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ 

Ι

(7)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΠΡΑΤΣΕ ΣΙΛΒΙ (BRACE 

SILVI).

  Με την Φ.2885/2015/0000700/06-12-2019 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. Φ.2885/2013/ 
0000503/27-09-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η 
οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 2641/Β/17-10-2013), περί κτήσης της ελληνικής ιθα-
γένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/
2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομογενούς BRACE (ΜΠΡΑΤΣΕ)
SILVI (ΣΙΛΒΙ) του ANESTI (ΑΝΕΣΤΗ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-12-1994 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(8)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΠΑΛΟ ΑΧΙΛΛΕΑ (BALLO 

ARQILE).

  Με την Φ.2070/2015/0000796/ 06-12-2019 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56721Τεύχος B’ 4957/31.12.2019

ανακαλείται η με αριθμ. 10698/10/09-05-2011 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1120/Β’/03-06-2011), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) του ομο-
γενούς BALLO (ΜΠΑΛΟ) ARQILE (ΑΧΙΛΛΕΑ) του FOTO 
(ΦΩΤΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-05-1967 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(9)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την Φ.4721/2019/0001444/02-12-2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’) και την παρ. 3 του άρ-
θρου 40 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄) γίνεται δεκτό το από 
26-07-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΣΑΧΜΠΑΖΩΒ (όνομα) 
ΑΡΚΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΟΖ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΩΡΓΙΑ την 29-11-1986, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 
του ν. 1438/1984.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(10)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Α του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την Φ.4822/2019/0001436/02-12-2019 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΜΙΧΑΛΗΣ 
(επώνυμο) ΣΟΤΙΡΙ (πατρώνυμο) ΓΙΟΥΛΙΑΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07- 2013, και κατοικεί στο Δήμο 

ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 06-02-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΤΙΡΙ (SOTIRI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΑΝ (JULJAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΤΙΡΙ (SOTIRI) (κύριο όνομα) 

ΚΡΙΣΤΙΝΕ (KRISTINE).
2. Με την Φ.4821/2019/0001435/02-12-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
(επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-02- 2013, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΣΤΟΥ, 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 09-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (PRUTHI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛ (SUEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (PRUTHI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
3. Με την Φ.4819/2019/0001433/02-12-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΕΛΟΝΑ 
(επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (πατρώνυμο) ΣΟΥΕΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-09-2006, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΕΣΤΟΥ, 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 09-10-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (PRUTHI) (κύριο όνομα) 

ΣΟΥΕΛ (SUEL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΡΟΥΘΙ (PRUTHI) (κύριο όνομα) 

ΛΕΟΝΟΡΑ (LEONORA).
4. Με την Φ.4815/2019/0001427/02-12-2019 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2019 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΙ 
(επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2011, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΒΑΛΑΣ, 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 01-01-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝ (ARIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΓΚΑ (GEGA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(11)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα.

  Με την Φ. 1849/2019/0000140/05-12-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
04-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΕΝΤΙΣΟΝ (επώνυμο) ΤΖΕΛΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
24-04-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. 10572/15-10-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Υπουργείου Εσωτερικών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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