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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΓΚΟΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣ (GOGA 

THANAS).

Με την υπό στοιχεία Φ.213384/2021/0007006/
11-10-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανα-
καλείται η με υπό στοιχεία Φ.213384/2019/0019898/
27-05-2020 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών η οποία 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2460), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217),  του ομογενούς GOGA (ΓΚΟΓΚΑΣ) THANAS (ΘΑ-
ΝΑΣ) του KOSTA (ΚΩΣΤΑΣ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

την 27-02-1973, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.221637/2022/0008735/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά την από 07-02-2022 
έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-
ΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 07-02-2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑΖΓΙΑΝ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν. 13-02-1973 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.209835/2022/0008777/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1α, β,γ, 
του άρθρου 5, της παρ. 6 του άρθρου 7 και της παρ. 
2 του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 18-05-2017 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΛΥΔΙΑ (επώνυμο) ΜΟΥΡΑΤΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 30-10-1978.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.219921/2022/0008730/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217) σε συνδυασμό με εκείνες 
της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), γί-
νεται δεκτή η από 05-07-2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (επώνυμο) 
ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗ (πατρώνυμο) ΔΜΙΤΡΙΪ που γεννήθηκε στο 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 16-03-1982.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 

(DHIMOJANI ATHINA).

Με την υπό στοιχεία Φ.207866/2021/0007004/
11-10-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ανα-
καλείται η με υπό στοιχεία Φ.207866/2019/0006633/
26-05-2020 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2460), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμ-
φωνα τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217),  της ομογενούς DHIMOJANI (ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ) 
ATHINA (ΑΘΗΝΑ) του KOCO (ΚΟΤΣΟ) που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-04-1939 , για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.209762/2022/0008240/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 
8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 
217), και μετά το υπ’ αρ. 2203/15-06-2022 πρακτικό Συ-
νεδρίας του Συμβουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν 
δεκτές ομόφωνα οι από 26-10-2017 αντιρρήσεις που 
υπέβαλλε η αιτούσα κατά του υπ’ αρ. 4/13-06-2017 πρα-
κτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας 
- Θράκης, γίνεται δεκτή η από 14-01-2016 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΛΛΑΤΣΙ Όνομα ΛΟΥΛΙΕΤΑ Όν. πατρός 
ΙΣΟΥΦ, γεν. 06-05-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219688/2022/0008783/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 15-05-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΙΒΑΝ (επώνυμο) ΓΚΛΟΥΣΚΟ (πατρώνυμο) ΣΑΒΕΛΙ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 15-12-1987 και εγκρίθηκε ο 

εξελληνισμός του ονόματός του από ΙΒΑΝ σε ΙΩΑΝΝΗΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.220288/2022/0007785/

17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 22-03-2016 αίτη-
ση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΙΓΚΟΡ (επώνυμο) ΤΣΑΓΓΛΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 14-04-1938 και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του επωνύμου του από ΤΣΑΓΓΛΗ σε 
ΤΣΑΓΓΛΗΣ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.210742/2022/0008592/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ.2 του άρθρου 39 του 
ν.4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 10-07-2019 αίτη-
ση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΠΑΥΛΕ (επώνυμο) ΧΟΨΟΝΟΣΩΒ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 24-10-1977 και εγκρί-
θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από 
ΠΑΥΛΕ ΧΟΨΟΝΟΣΩΒ σε ΠΑΥΛΟΣ ΧΟΨΟΝΙΔΗΣ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.219347/2022/0008789/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 28-01-2019 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (επώνυμο) ΑΜΙΡΟΠΟΥΛΟ (πατρώνυμο) 
ΠΑΝΤΕΛΕΙ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 30-10-1993 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΑΜΙΡΟΠΟΥΛΟ σε ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΜΟΙ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.219322/2022/0008795/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ.2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 28-01-2019 αίτη-
ση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΙΑΝΤΙ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 27-04-1971 και εγκρίθη-
κε ο εξελληνισμός του επωνύμου του από ΒΑΣΙΛΙΑΝΤΙ 
σε ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.220652/2022/0008476/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
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εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,  Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 30-01-2019 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (επώνυμο) ΜΕΛΙΚ (πατρώνυμο) ΚΟΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 29-05-1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220668/2022/0008477/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 30-01-2019 αί-
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνο-
μα) ΝΤΕΝΙΣ (επώνυμο) ΜΕΛΙΚ (πατρώνυμο) ΠΑΒΕΛ που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 16-07-1980.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.131148/2022/0008298/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’50), γίνεται δεκτή η από 27-05-2013 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΠΩΛΙΝΑ (επώνυμο) ΚΟΥΣΗ (πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ που 
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 02-12-1960.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.221109/2022/0008376/
18-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) 
σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4604/2019 (Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 29-03-2017 αίτη-
ση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΝΑΝΑ (επώνυμο) ΒΑΧΑΝΕΛΟΒΑ (πατρώνυμο) ΖΟΡΑ 
που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 20-01-1961.

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
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.1773/2022/0000696/
17-10-2022 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 29-06-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΡΟΝ (επώνυμο) ΓΚΑΖΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) 

ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-07-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 τις 14-10-2003 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΖΟΥΛΛΙ (GAZULLI) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΖΟΝΙΚΑΪ (GJONIKAJ) (κύριο 

όνομα) ΣΟΝΙΑ (SONJA)

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
Ι

(8)
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.1772/2022/0000405/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 29-06-2022 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΟΝΕΛΑ 
(επώνυμο) ΓΚΑΖΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-07-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1468/09-05-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1780/2022/0000539/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, 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 20-07-2022 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΕΡΓΚΙ 
(επώνυμο) ΧΟΥΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΛΑΜΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-2007 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2369/12-07-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2929/2022/0001598/ΑΚ/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 14 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 05-07-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΝΤΑΝΑ (όνομα) ΛΙΝΤΑ (πατρώ-

νυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 23-03-1959, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004, και εγκρίνεται η εγγρα-
φή της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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