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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.120469/2020/0005384/
17-02-2022 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 17-10-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΙΤΗΣ (LITI) 
ΜΑΡΙΕΛ (MARIEL) ον. πατρός ΣΟΦΟΚΛΗ (SOFOKLI), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A327816, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-05-1984 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.120113/2021/0005339/
17-02-2022 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 05-09-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΙΑΝΚΟ (JANKO) 
ΓΙΩΡΓΙΑ (JORGJIA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΑΚΗ (MIHALLAQ), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542600, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-04-1953 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.114299/2021/0006365/
09-02-2022 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 27-03-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΑΡΟΥ-
ΣΑ (TARUSHA) ΜΙΡΕΛΑ (MIRELA) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ 
(KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A358147, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-05-1975 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.116716/2021/0007716/
09-02-2022 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 16-10-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΤΣΗ (MACI) 
ΕΛΕΝΗ (ELENI) ον. πατρός ΚΡΙΣΤΑΚ (KRISTAQ), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A463433, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
06-04-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.121185/2021/0004066/
09-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 04-02-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΑΤΣΚΑ 
(BACKA) ΡΑΪΜΟΝΤΑ (RAIMONDA) ον. πατρός ΜΙΧΑΛΛΑΚ 
(MIHALLAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A320593, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1963 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.119907/2021/0007060/
09-02-2022 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 25-07-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΙΟΥΡΚΟΥ (QURKU) 
ΦΙΓΑΛΙΑ (FIGALIA) ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ (NIKOLLA), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A394209, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-11-1966 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.118593/2021/0006888/
22-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν.3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-09-2011 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΟΤΣΗ (POCI) ΛΕΝΤΙΟΝ (LEDION) ον. πατρός 
ΑΛΕΞ (ALEKS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A557142, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-11-1983 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.114257/2021/0007220/
22-02-2022 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 22-03-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΔΗΜΟΣ 
(DHIMO) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS) ον. πατρός 
ΛΑΜΠΗΣ (LLAMBI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A496625, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13-08-1998 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.106839/2021/0006986/
21-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 19-10-2016 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 

στοιχεία: ΝΙΚΟ (NIKO) ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL) ον. πατρός 
ΜΗΤΣΟ (MICO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A318758, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-03-1967 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.116451/2022/0000619/
21-02-2022 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 20-09-2018 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
(ANASTASI) ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SOTIR) ον. πατρός ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ 
(KOSTANDIN), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562739, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-11-1999 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.119227/2021/0002440/
18-02-2022 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 21-05-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΝΤΟΥΡΗ 
(KONDURI) ΕΛΕΝΙΤΣΑ (ELENICA) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ 
(PANDELI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A481245, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-1987 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

(CAKULI FILIP).

Με την υπό στοιχεία Φ.58819/2022/0000607/
17-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανα-
καλείται η με υπό στοιχεία Φ. 58819/2013/0020256/
3-9-2013 (Β΄ 2272/2013) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2272/2013), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) του ομογενούς CAKULI (ΤΣΑΚΟΥΛΗΣ) FILIP (ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ) του THANAS(ΘΑΝΑΣΗΣ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-11-1950 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.120856/2019/0015189/
10-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 04-12-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΝΗ ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΥΒΟΝΝΗ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
09-09-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.120855/2019/0015188/
10-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτό το από 04-12-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΠΑΝΗ ΓΚΙΚΑ (όνομα) ΡΕΓΚΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-01-2012, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Ανάκληση απόφασης απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.117103/2022/0000146/
14-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν.1438/1984 (Α΄ 60) και των άρθρων 13 και 14 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), ανακαλείται, λόγω μη πλήρωσης 
των ουσιαστικών προϋποθέσεων της πρώτης αναφερό-
μενης διάταξης, η υπό στοιχεία Φ.117103/2018/0025448/
23-10-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας 
από την ΟΪΦΟ ΤΡΕΪΣΙ, του ΣΙΜΕΟΝ και της ΜΠΙΟΥΤΙ ΙΡΟ-
ΓΚΑΜΑ, με ημερομηνία γέννησης 23-11-2004, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 6008/31-12-2020 ΦΕΚ (τ. Β’).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Ανάκληση απόφασης απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.117102/2021/0000145/
14-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν.1438/1984 (Α΄ 60) και των άρ-
θρων 13 και 14 του ν.4735/2020 (Α΄ 197), ανακαλείται, 
λόγω μη πλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων 
της πρώτης αναφερόμενης διάταξης, η υπό στοιχεία 
Φ.117102/2019/0025447/23-10-2020 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών για 
την κτήση ελληνικής ιθαγένειας από την ΟΪΦΟ ΓΚΙΦΤ, 
του ΣΙΜΕΟΝ και της ΜΠΙΟΥΤΙ ΙΡΟΓΚΑΜΑ, με ημερομηνία 
γέννησης 27-11-2006, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 
6008/31-12-2020 ΦΕΚ (τ. Β’).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Ανάκληση απόφασης απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.117100/2021/0007421/
14-01-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν.1438/1984 (Α΄ 60) και των άρ-
θρων 13 και 14 του ν.4735/2020 (Α΄ 197), ανακαλείται, 
λόγω μη πλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων 
της πρώτης αναφερόμενης διάταξης, η υπό στοιχεία 
Φ.117100/2019/0013073/23-10-2020 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών για 
την κτήση ελληνικής ιθαγένειας από την ΟΪΦΟ ΤΕΣΙ, του 
ΣΙΜΕΟΝ και της ΜΠΙΟΥΤΙ ΙΡΟΓΚΑΜΑ, με ημερομηνία 
γέννησης 20-07-2003, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 
6008/31-12-2020 ΦΕΚ (τ. Β’).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.119378/2019/0007648/
10-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 07-05-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΙΝΕΡΒΟΥ - ΠΙΝΤΟ - ΦΕΡΡΕΪΡΑ (όνομα) ΑΝΝΑ - ΛΟΥΑ 
(πατρώνυμο) ΖΟΣΕ ΑΛΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στη 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 16-01-2001, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1438/1984.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.119375/2019/0007638/
10-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 07-05-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΙΝΕΡΒΟΣ - ΠΙΝΤΟ - ΦΕΡΡΕΪΡΑ (όνομα) ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
(πατρώνυμο) ΖΟΣΕ ΑΛΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στη 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 24-09-1998, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.117703/2022/0000126/
13-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 29-11-2017 αίτημα του 
(επώνυμο) ΤΕΛΕΟΓΛΟΥ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ (πα-
τρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 06-02-1983, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης του 
εδάφιου α΄ του άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.120312/2019/0012755/
11-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 03-10-2019 αίτημα του 
(επώνυμο) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΝΤΩΝΗΣ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
06-04-1969, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης του εδάφιου α΄ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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