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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.122806/2021/0003220/
08-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 01-06-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΒΕΜΠΕΡ - ΣΑΙΦΕΡ (όνομα) ΜΙΡΙΑΜ ΦΛΕΡ (πατρώνυμο) 
ΠΗΤΕΡ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 05-04-1965, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.121451/2022/0004038/
10-06-2022 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 29-04-2020 αίτημα του πατέρα του ανήλι-
κου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΥΡΚΟ (όνομα) ΜΑΤΕΟ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-11-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.122340/2021/0000919/
08-06-2022 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 27-01-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (όνομα) 
ΡΑΦΑΕΛΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-06-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.122510/2021/0001940/
08-06-2022 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 25-01-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΘΙΟΣ (όνομα) ΛΕΑΝ-
ΔΡΟΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθη-
κε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 23-12-2019, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.122519/2022/0003450/
10-06-2022 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 22-07-2020 αίτημα του πατέρα 
του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 20-02-2009, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.122757/2021/0002926/
10-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 11-05-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΤΣΗ (όνομα) ΛΕΟ (πα-
τρώνυμο) ΡΕΝΑΤΟ, που γεννήθηκε στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ την 
27-11-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.122826/2021/0003400/
10-06-2022 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 07-05-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΩΡΑΛΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
30-12-1966, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.120217/2021/0007983/
08-06-2022 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 18-09-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΓΑΤΟΥ (όνομα) ΕΡΡΙΕΤΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-08-1951, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από 07/06/1968, 
ημερομηνία γάμου με τον Έλληνα σύζυγό της, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 4 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.122987/2021/0004864/
19-05-2022 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 11-06-2021 αίτημα του (επώνυμο) 

ΣΑΛΤΙΕΛ (όνομα) ΜΩΣΕ (πατρώνυμο) ΓΙΑΚΩΒ, που γεν-
νήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 21-12-1952, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
περ. α΄ του άρθρου 14 του α.ν. 1856.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.122988/2021/0004865/
19-05-2022 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 11-06-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΧΟΦΜΑΝ ΣΑΛΤΙΕΛ (όνομα) ΧΕΜΝΤΑ ΓΚΡΑΤΣΙΑ (πατρώνυ-
μο) ΓΙΑΚΩΒ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 15-10-1954, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την περ. α΄ του άρθρου 14 του α.ν. 1856.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123152/2021/0007408/
08-06-2022 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 29-10-2021 αίτημα του γονέα της 
ανήλικης (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΥ (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΙΒΙ 
(πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στον ΚΑΝΑΔΑ την 26-07-2011, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123153/2021/0007411/
08-06-2022 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 29-10-2021αίτημα του γονέα του 
ανήλικου (επώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΥ (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στον ΚΑΝΑΔΑ την 09-11-2012, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.122929/2021/0004437/
14-06-2022 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 14-06-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΖΟΥΡ-ΧΑΣΣΙΔ (όνομα) 
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ΝΕΤΑ (πατρώνυμο) ΣΙΜΩΝ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 05-12-2020, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.122881/2021/0003818/
14-06-2022 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 07-06-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΑΪΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 26-07-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.122529/2021/0001981/
17-06-2022 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 08-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΤΣΟΛΑ-
ΚΗΣ ΒΑΣΚΕΣ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΜΕΞΙΚΟ την 05-01-1988, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.122882/2021/0003820/
14-06-2022 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 07-06-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΤΑΪΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
(όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 26-07-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.122530/2021/0001982/
17-06-2022 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 08-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΚΕΣ (όνομα) ΟΣΚΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΜΕΞΙΚΟ την 
27-07-1994, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123005/2021/0004974/
20-06-2022 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 15-06-2021 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΦΟΝΤΕΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ (όνομα) ΖΩΗ (πατρώνυ-
μο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 
04-05-1994, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.123013/2021/0005057/
20-06-2022 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 29-07-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στη 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 05-08-2020, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123064/2021/0005721/
20-06-2022 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 01-09-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΙΤΟΥ (όνομα) ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΚΗ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-11-2014, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123065/2021/0005723/
20-06-2022 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 01-09-2021 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΙΤΟΥ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-02-2021, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.122972/2021/0004695/
17-06-2022 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 14-07-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΛΥΡΙΤΖΗΣ (όνομα) ΑΚΗ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ την 01-02-2018, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123284/2022/0001447/
23-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34072 Τεύχος B’ 3441/04.07.2022

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 11-11-2021 αίτημα του 
(επώνυμο) ΚΥΡΙΑΖΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΔΡΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
10.03.1973, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034410407220004*
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