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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.97626/2020/0006882/10-12-2020
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
8/8-7-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄, γίνεται δεκτή η από 23-7-2015 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΒΑΛΕΡΙ, γεν. 23-8-1972 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.105520/2019/0009277/9-12-2020
 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), 
γίνεται δεκτό το από 29-06-2016 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΟΕΝ (όνομα) ΑΣΑΦ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 18-9-1975, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.105523/2016/0023403/
30-11-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 29-6-2016 αίτημα του (επώ-
νυμο) ΚΟΕΝ (όνομα) ΓΚΑΪ (πατρώνυμο) ΣΙΜΟΝ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 11-5-1981, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

  Ο Αναπληρώτης Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
I

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.117100/2019/0013073/
23-10-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 7-11-2018 αίτημα της μητέ-
ρας της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΟΪΦΟ (όνομα) 
ΤΕΣΙ (πατρώνυμο) ΣΙΜΕΟΝ, που γεννήθηκε στην ΝΙΓΗΡΙΑ 
την 20-07-2003, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.117103/2018/0025448/
23-10-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 7-11-2018 αίτημα της μη-
τέρας της ανήλικης (επώνυμο) ΟΪΦΟ (όνομα) ΤΡΕΪΣΙ (πα-
τρώνυμο) ΣΙΜΕΟΝ, που γεννήθηκε στην ΝΙΓΗΡΙΑ την 
23-11-2004, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.117102/2018/0025447/
23-10-2020 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 7-11-2018 αίτημα της μητέ-
ρας της ανήλικης (επώνυμο) ΟΪΦΟ (όνομα) ΓΚΙΦΤ (πα-
τρώνυμο) ΣΙΜΕΟΝ, που γεννήθηκε στην ΝΙΓΗΡΙΑ την 
27-11-2006, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3284/2004.

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

(4)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη, χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της .

   Με την υπό στοιχεία Φ.2367/2020/0002179/ΑΚ/
11-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
13-9-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η 
οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΤΑ (όνομα) 
ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-3-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 84/8-1-2018 βεβαίωση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

I

(5)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πή που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη 

φοίτηση 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 υπό στοιχεία Φ.2749/2020/0002252/ΑΚ/
14-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
1-10-2020 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΛΛΕΖΙ (όνομα) ΕΡΑ (πατρώνυμο) 
ΡΟΝΑΛΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-4-1999, 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 5-6-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3586/2-9-2020 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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(6)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλ-
λοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην  Ελλάδα.

   Με την υπό στοιχεία Φ.8704/2020/0001104/11-12-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 5-3-2020 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΣΤΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΙΟΥΖΙ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-6-2002, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-6-2019, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/2266/25-2-2020 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(7)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την υπό στοιχεία Φ.8795/2020/0003528/
24-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), 
γίνεται αποδεκτή η από 27-8-2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΙΧΑΛΙΝΑ 
(KOLYKHALINA) ΠΩΛΙΝΑ (POLINA) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ 
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A093058, που γεννήθηκε 
στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 17-4-1958 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

(8)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-
λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 
στην Ελλάδα .

   Με την υπό στοιχεία 2697/2020/0001238/16-12-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
30-7-2020 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΑΡΝΤΙΤ (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΟΒΑΧΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-4-2004, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, για την 

απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2019, σύμφω-
να με την υπ’ αρ. 10108/25-6-2020 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(9)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.2722/2020/0001512/21-12-2020 
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 
(Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 23-9-2020 αίτημα του πατέ-
ρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ-
ΝΤΡΑΓΚΑΝ (όνομα) ΦΛΟΡΙΝ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (πατρώνυ-
μο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 
24-8-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

I

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 
άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

  Με την υπό στοιχεία Φ.40239/2020/0003066/
9-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
4-11-2020 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΤΙΣΙΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΙΟ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 
19-11-2004, και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2020, σύμφω-
να με την υπό στοιχεία Φ.53.1/9910/2-11-2020 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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(11)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη, χωρίς να 

έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της.

  Με την υπό στοιχεία Φ.39957/2020/0002226/
24-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
20-11-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΙΝ (όνομα) 
ΤΣΑΟΛΙΝ (πατρώνυμο) ΟΥΕΝΛΑΝΓΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 8-12-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΠΑΤΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-6-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/5368/31-5-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κρήτης.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(12)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 18109/2020/0000062/
3-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 13-3-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΓΚΟΥΡΡΑ (GURRA) ΑΘΗΝΑ (ΑΤΗΙΝΑ) ον. πατρός 
ΑΓΚΡΟΝ (AGRON), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α468249, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1-7-1990 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 18143/2020/0000523/
3-12-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 17-4-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΤΣΑΒΟΥ (CAVO) ΦΛΩΡΙΚΑ (FLORIKA) ον. πατρός 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (FILIP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία Α259574, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 1-2-1985 και κατοικεί στον 
Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ     
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