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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΛΩ 

(KRISTO) (VASILLO).

Με την υπό στοιχεία Φ.130271/2021/0005243/
12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών ανακαλείται η με υπό στοιχεία Φ.130271/5479/
4-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού 
και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2555/2011), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις των 
άρθρων 5 έως 9, 11 και 12 του ν. 3284/2004, όπως ίσχυαν 
πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 3838/2010, της ομο-
γενούς KRISTO (ΧΡΗΣΤΟΥ) VASILLO (ΒΑΣΙΛΛΩ) του PILO 
(ΠΙΛΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-05-1951 

και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΑΣ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.130909/2021/0008137/
11-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217)., γίνεται δεκτή η 
από 25-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΕΩΡΓΑΚΗ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, γεν. 04-01-1977 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.220425/2021/0008481/
12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 26-02-2021 έκθεση της Γενικής Προξένου της 
Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η 
από 26-02-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΦΛΑΣ Όνομα ΒΑΡΒΑΡΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, 
γεν. 22-01-1947 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(4)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.203500/2021/0006631/
12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά την 
από 18-02-2020 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό 
Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, γίνεται 
δεκτή η από 18-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΦΕΝΜΠΟΪΜ Όνομα ΕΦΡΑΤ Όν. πατρός 
ΣΜΟΥΕΛ, γεν. 18-05-1969 στο ΙΣΡΑΗΛ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.218867/2021/0008141/
12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και 
μετά την από 20-02-2020 έκθεση του Γενικού Προξένου 
της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, γίνεται δεκτή η από 
20-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΣΟΦΙΑ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
γεν. 29-03-1997 στην ΕΛΛΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219938/2021/0007959/
08-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ’ αρ. 2168/15-06-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 30-10-2020 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα 
κατά του υπ’ αρ. 48/14-10-2016 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, 
γίνεται δεκτή η από 19-05-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΚΟ Όνομα ΕΥΑ Όν. πατρός ΑΡΗ, γεν. 
21-05-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.220584/2021/0006604/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν.3284/2004 (Α’ 217)., γίνεται δεκτή η από 
09-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΗΡΟΔΟΤΟΥ Όνομα ΗΡΟΔΟΤΟΣ Όν. πατρός 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, γεν. 19-06-1966 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220445/2021/0007209/
01-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 16-09-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 16-09-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΣΑΙ Όνομα ΙΛΙΡΙΑΝ Όν. πατρός ΠΑΣΧΑΛΗ, 
γεν. 24-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220447/2021/0007208/
31-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 28-09-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 28-09-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΛΟ Όνομα ΑΡΚΙΛΕ Όν. πατρός ΓΙΩΡΓΟ, 
γεν. 01-09-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.220469/2021/0007207/
31-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 12-10-2020 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η από 12-10-2020 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΗΛΙΟΣ Όνομα ΚΩΣΤΑΚΗΣ Όν. πατρός 
ΠΑΥΛΟΣ, γεν. 24-06-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(9)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221080/2021/0008269/
11-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 01-09-2021 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΩΜΑ Όνομα ΕΙΡΗΝΗ Όν. πατρός ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ, γεν. 06-11-1977 στην ΚΥΠΡΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220972/2021/0008468/
11-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 07-06-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, γίνεται δεκτή η από 07-06-2021 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΪΝ Όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Όν. 
πατρός ΤΖΟΡΤΖ ΧΑΡΟΛΝΤ, γεν. 10-02-1961 στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.117556/2021/0006122/
30-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 284/2004 (Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίη-
σή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και της 
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η 
από 10-05-2007 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΗ Όνομα ΧΡΥΣΑΥΓΗ Όν. πατρός ΘΥΜΙΟ, 
γεν. 11-01-1940 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 
347903,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.125333/2021/0007690/
30-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον 
ν. 284/2004 (Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίη-
σή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και της 
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η 
από 14-10-2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΔΕΡΗ Όνομα ΛΙΝΤΙΤΑ Όν. πατρός ΣΤΕΡ-
ΓΙΟ, γεν. 07-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδι-
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό 
465328,για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Η Προϊσταμένη της Κεντρικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
Ι

(11)
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.10084/2021/0002366/
06-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 04-10-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-07-2008 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-12-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (IDRIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΝΤΙΝ (BEDIN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΙΝΤΡΙΖΑΪ (IDRIZAJ) (κύριο όνομα) 

ΣΕΛΝΤΑ (SELDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10052/2021/0002143/

06-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 17-03-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΚΛΕΒΙΝ (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (πατρώνυμο) 
ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής 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 03-03-2004 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΑΤΑ (GJATA) (κύριο όνομα) 

ΙΡΕΝΑ (IRENA).
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.10070/2021/0002234/01-
10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 24-09-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΪΣΙ (επώνυμο) ΒΕΣΕΛ (πα-
τρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
11-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 01-11-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΣΕΛ (VESEL) (κύριο όνομα) ΛΕ-

ΟΝΑΡΝΤ (LEONARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΣΕΛ (VESEL) (κύριο όνομα) 

ΜΟΝΙΚΑ (MONIKA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.10066/2021/0002230/

30-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217), γίνεται δεκτή η από 24-09-2021 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΡΕΪ (επώ-
νυμο) ΧΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΣΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής 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 29-11-2005 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATIA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΣΕΝ (ARSEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΑΤΙΑ (HATIA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΕΛΑ (ADELA).

Με εντολή Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

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