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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΑΝΝΑ 

(MURATIDI ANNA) του ΜΙΧΑΗΛ .

 Με την υπό στοιχεία Φ.49141/2020/0003936/26/06/2020 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργεί-
ου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.49141/ 
2010/0000782/30-04-2012 απόφαση, η οποία δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1625), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄50),των άρθρων 15 και 
35 του ν. 3284/2004 (Α΄217) και τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 3731/2008 (Α΄263), όπως και του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 περί ανακλήσεων, της ομογενούς MURATIDI 
(ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ) ANNA (ΑΝΝΑ) του (ΜΙΧΑΗΛ) που γεννήθηκε 
στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 26-08-1948 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκε-
πτικό της ανακλητικής απόφασης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(2)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 

(MURATIDI NATALYA).

  Με την υπό στοιχεία Φ.49143/2020/0003935/26-06-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Γενικού Γραμματέα 
Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.49143/2010/0011574/30-04-2012 απόφαση η 
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οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄1625), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 
(Α΄50), των άρθρων 15 και 35 του ν. 3284/2004 (Α΄217) 
και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄263), 
όπως και του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 περί ανακλή-
σεων, της ομογενούς MURATIDI (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ) NATALYA 
(ΝΑΤΑΛΙΑ) του (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚ-
ΣΤΑΝ την 16-11-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(3)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΪ 

(ZURNACHIDI ΝΙΚΟLAY) του ΒΙΚΤΩΡ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.25042/2020/0003983/25-06-2020
απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.25042/2010/0012942/01-09-2010 απόφαση, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄1596), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγέ-
νειας σύμφωνα τις διατάξεις παρ. 3 του άρθρου 39 
του ν. 4604/2019 (Α΄50), των άρθρων 15 και 35 του 
ν. 3284/2004 (Α΄217) και τις διατάξεις του άρθρου 
41 του ν. 3731/2008 (Α΄263) όπως και του άρθρου 21 
του ν. 2690/1999 περί ανακλήσεων, του ομογενούς 
(ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ) {ZURNACHIDI} (ΝΙΚΟΛΑΪ) {ΝΙΚΟLAY} 
του (ΒΙΚΤΩΡ) που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 
14-06-1985, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης. 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(4)
   Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 

(MURATIDI SOFYA) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.49146/2020/0003907 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.49146/2010/0006121/30-
04-2012 απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (Β΄1625), περί κτήσης της ελληνικής 
ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
39 του ν. 4604/2019 (Α΄50), των άρθρων 15 και 35 του 

ν. 3284/2004 (Α΄217) και τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (Α΄263), όπως και του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 περί ανακλήσεων, της ομογενούς MURATIDI 
(ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ) SOFYA (ΣΟΦΙΑ) του (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) που γεν-
νήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 18-03-1990 και κατοικεί στο 
Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέ-
ρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(5)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝ (SIDIROPULO KONSTANTIN).

  Με την υπό στοιχεία Φ.13602/2017/0013901/9-7-2020 
απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.13602/2010/0005329/10-
05-2010 απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β΄755), περί κτήσης της ελληνι-
κής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄/26-3-2019), τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄217) κα-
θώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(Α΄263) του ομογενούς SIDIROPULO (ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ) 
KONSTANTIN (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ) του (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) που γεν-
νήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 17-01-1953, για τους λό-
γους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(6)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΑΥΡΙΔΗ (MAVRIDIS) 

ΑΛΕΞΑΝΤΡ (ALEXANDER) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ.

  Με την υπό στοιχεία Φ.39418/2020/0004480/09-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό στοιχεία 
Φ.39418/7112/4-5-2010 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄714), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄50), του 
άρθρου 15 του ν. 3284/2004 (Α΄217) καθώς και τις δι-
ατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α΄263), όπως 
και του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 περί ανακλήσεων, 
του ομογενούς ΜΑΥΡΙΔΗ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΡ (πατρώ-
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νυμο) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ (μητρώνυμο) ΣΟΦΙΑ, για τους λό-
γους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπό στοιχεία Φ.110364/2017/0014560/03-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), γίνεται αποδεκτή η από 
24-05-2017 δήλωση-αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΕΥΓΕΝΙΑ (επώνυμο) ΚΟΚΟ (πατρώνυμο) 
ΓΚΛΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-08-2000, 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
υπ΄ αρ. 7507/29/31-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.116381/2019/0013019/28-01-2020
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
12-09-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΡΟΥΣΣΑΣ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-06-1966, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.112481/2020/0001864/
26-05-2020 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το 
από 13-11-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΕΛΣΑΑΝΤΙ (όνο-
μα) ΕΣΤΕΛΛ ΛΙΛΙΑ (πατρώνυμο) ΚΑΛΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 25-10-1984, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ.1 
του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.86962/2019/0007895/04-11-2019
απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό 
το από 21-05-2013 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΝΤΑΡΑΣ 
(όνομα) ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την 29-08-1983, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδ.α΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3232/2020/0000640/28-07-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελλη-
νικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 21-09-2018 
αίτημα του (επώνυμο) ΡΑΧΙΜΩΒ (όνομα) ΜΠΟΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΧΑΦΙΖ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 23-10-
1948, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νο-
μική βάση κτήσης το εδ.β΄ του άρθρου 14 του α.ν. 1856. 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας .

 Με την υπό στοιχεία Φ.3347/2020/0000449/30-07-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 20-12-2019 
αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΛΤΑΧΤΣΙΑΝ (όνομα) ΚΑΡΙΝΕ 
(πατρώνυμο) ΑΡΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 
31-05-1954, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το εδ.β΄ του άρθρου 14 του 
α.ν. 1856.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(13)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1242/2020/0000427/29-07-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 07-07-2015 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΠΕΡΣΙΔΗΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-01-2014, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(14)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1083/2020/0000426/29-07-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 

ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 28-05-2009 
αίτημα της (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ την 09-02-1993, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(15)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1082/2020/0000425/29-07-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 28-05-2009 
αίτημα της (επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (όνομα) ΤΖΕΝΗ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ την 19-01-1989, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 1438/1984.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(16)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την υπό στοιχεία Φ.1851/2020/0000429/29-07-2020
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4604/2019 (Α΄50), γίνεται δεκτό το από 04-02-2020 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ (όνομα) ΠΕΤΡΟΣ (πατρώνυμο) ΣΑΒΒΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 25-08-2019, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ     

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