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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.219218/2022/0000286/
27-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
10 και 15 παρ.1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-06-2010 

αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΕΟΡΓΚΙ (επώνυμο) ΠΟΠΟΒ (πατρώνυμο) ΒΙ-
ΚΤΩΡ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 28-01-1966 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός του από ΓΚΕ-
ΟΡΓΚΙ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.220289/2022/0000269/
04-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 
της παρ.1 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 29-01-
2019 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪ (επώνυμο) ΠΟΠΟΥΛΙΔΗ (πατρώνυμο) 
ΗΛΙΑ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 25-08-1973 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΝΙΚΟΛΑΪ ΠΟΠΟΥΛΙΔΗ σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΠΟΥΛΙΔΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31292/2022/0000205/
31-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
06-09-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΡΑΚΙΤΖΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 
(πατρώνυμο) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε στην 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Μαρτίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919

9363
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ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2013, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στα δημοτο-
λόγια του Δ. Βριλησσίων.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2854/2021/0001522/ΑΚ/
02-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 19-11-2021 δήλωση - αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΜΑΤΕΟ 
(επώνυμο) ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΜΑΝΤ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-07-2006 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 08-09-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3816/21-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(5)
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.10220/2022/0000128/
04-02-2022 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 31-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΕΡΓΙΕΜΕ (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΪ (πατρώνυμο) 
ΛΕΪΝΤΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-12-2013 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 27-04-2004 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΥΚΑΪ (DUKAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΕΪΝΤΟΝ (LEJDON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΑΪ (ALUSHAJ) (κύριο όνο-

μα) ΝΤΕΝΙΣΑ (DENISA)
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10228/2022/0000148/

04-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 02-02-2022 δήλωση - αί-
τηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΑΡΑ (επώνυμο) ΚΑΖΑΝΤΖΗ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2005 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
153/12-01-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Νοτίου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.1097/2021/0000065/
21-01-2022 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. 4/14-06-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, γίνεται δεκτή 
η από 29-08-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΑΓΓΕΛΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕΡΒΕΤ, 
γεν. 12-02-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1302/2021/0000607/
25-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9365Τεύχος B’ 919/01.03.2022

(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50) και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 10 του 4735/2020 (Α΄197), γίνεται δεκτό το από 
16-11-2021 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΑΪΝΑΣ (όνομα) ΓΙΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01- 2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1303/2021/0000608/
25-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 40 του ν.4604/2019 (Α΄50) και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 10 του ν.4735/2020 (Α΄197), γίνεται δεκτό το από 
16-11-2021 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΑΪΝΑΣ (όνομα) ΝΙΚΟΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04- 2019, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.2446/2021/0001130/
11-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 07-12-2021 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΕΛΙΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΤΣΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2015 
και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 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 τις 12-06-2002 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΤΣΛΛΑΡΙ (CYCLLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤΟ (ALBERTO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΤΣΛΛΑΡΙ (CYCLLARI) (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1304/2021/0000643/
25-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 24-11-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ 
(όνομα) ΣΕΦΚΙΕΤ (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-12-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13730/17-11-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1305/2021/0000625/
25-01-2022 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 25-11-2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΙ (πατρώνυμο) 
ΚΑΣΤΡΙΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-08-2010 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 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 τις 23-08-2001 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΙ (SARACI) (κύριο όνομα) 

ΚΑΣΤΡΙΟΤ (KASTRIOT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΡΑΣΙ (SARACI) (κύριο όνομα) 

ΣΑΤΜΠΕΡΕ (SATBERE).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9135/2021/0002642/
04-02-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 31-12-2021 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΕΥΚΟΧΕΙΡ-
ΓΙΑΝΓΚ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΜΗΝΑΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ- ΥΠΗΚΟΟΣ την 
20- 01-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(12)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής

Με την υπό στοιχεία Φ.2849/2022/0000007/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 24-11-2021 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΖΕΛΑ 

(XHELA) ΣΩΤΗΡΑ (SOTIRA) ον. πατρός ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 
(EPONIMONDA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A292220, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-12-1970 και κατοικεί 
στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.21127/2021/0000809/
01-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
16-07-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΠΛΟΥΣΑΔΗΣ (όνομα) 
ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 08-04-1963, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009190103220004*


		2022-03-02T13:08:11+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




