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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς ΛΕΣΗ ΧΡΗΣΤΟ (LESHI 

KRISTO).

Με την υπό στοιχεία Φ.50227/2023/0000113/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.50227/2012/0007454/
15-05-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1742), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και της παρ. 1 του άρθρου 22 
του ν. 3838/2010 του ομογενούς LESHI (ΛΕΣΗ) KRISTO 
(ΧΡΗΣΤΟ) του JANUL (ΓΙΑΝΟΥΛ) που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-10-1970 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ. Βάσει μεταγενέστερων της απόφασης πολιτο-
γράφησής του στοιχείων, προέκυψε ότι το διάστημα 
πριν την αίτηση πολιτογράφησης που κατέθεσε στην 
Υπηρεσία μας και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν διέμενε 
μόνιμα στην Ελλάδα και δεν είχε καταστήσει τη χώρα μας 
κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, 
για τον εν θέματι αλλοδαπό προέκυψαν στοιχεία που 
άπτονται της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς ΓΚΙΚΑ ΖΩΪΤΣΑ (GJIKA 

ZOICA).

Με την υπό στοιχεία Φ.93999/2019/0007255/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.93999/2014/0033837/
08-07-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1613), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα μετις διατάξεις του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογενούς GJIKA 
(ΓΚΙΚΑ) ZOICA (ΖΩΪΤΣΑ) του GAZI (ΓΚΑΖΙ) που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-03-1978 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, λόγω του ότι δημιουργήθηκαν αμφιβολίες 
για την ομογενειακή της ιδιότητα και κατόπιν ελέγχου 
που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας και τις άλλες 
αρμόδιες Υπηρεσίες δεν επιβεβαιώθηκε η ελληνική της 
καταγωγή.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς ΓΚΙΚΑ ΧΡΗΣΤΑΚ (GJIKA 

KRISTAQ).

Με την υπό στοιχεία Φ.93998/2018/0013598/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.93998/2014/0033836/
07-07- 2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1603), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς GJIKA 
(ΓΚΙΚΑ) KRISTAQ (ΧΡΗΣΤΑΚ) του MIHAL (ΜΙΧΑΛ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-04-1971 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, λόγω του ότι δημιουργήθηκαν 
αμφιβολίες για την ομογενειακή του ιδιότητα και κατό-
πιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας 
και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες δεν επιβεβαιώθηκε η 
ελληνική του καταγωγή.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς ΝΤΟΥΛΗ ΣΩΚΡΑΤ (DULI 

SOKRAT).

Με την υπό στοιχεία Φ.79313/2017/0003920/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.79313/2013/0018829/
29-07-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄2009), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), του ομογενούς DULI 
(ΝΤΟΥΛΗ) SOKRAT (ΣΩΚΡΑΤ) του THODHO (ΘΟΔΩΡΗ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-11-1950 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, λόγω του ότι κατόπιν ελέγχου 

που διενεργήθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στο 
Αργυρόκαστρο προέκυψε ότι η προξενική θεώρηση που 
είχε καταθέσει κατά το αρχικό αίτημά του για χορήγηση 
Ε.Δ.Τ.Ο. στο Τ.Α. Κορίνθου δεν είναι ομογενειακού τύπου. 
Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει η ομογενειακή ιδιότητα 
του εν θέματι.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς ΤΖΕΚΑ ΕΡΑΛΝΤΟ (XHEKA 

ERALDO).

Με την υπό στοιχεία Φ.97575/2022/0009529/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.97575/2015/0018685/
16-11-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄2824), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς 
XHEKA (ΤΖΕΚΑ) ERALDO (ΕΡΑΛΝΤΟ) του JANI (ΓΙΑΝΝΗ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-05-1992 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, λόγω του ότι ανακλήθηκε 
το Ε.Δ.Τ.Ο. που είχε χορηγηθεί στον πατέρα του, XHEKA 
JANI, από τον οποίο αντλούσε την ομογενειακή του ιδι-
ότητα ως τέκνο ομογενούς, καθώς δεν αποδεικνύεται 
ότι αυτός έχει Ελληνική καταγωγή.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς ΤΖΕΚΑ ΑΝΙΝΤΑ (XHEKA 

ANIDA).

Με την υπό στοιχεία Φ.84187/2022/0009525/
09-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.84187/2014/0002377/
05-06-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1883), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογενούς 
XHEKA (ΤΖΕΚΑ) ANIDA (ΑΝΙΝΤΑ) του JANI (ΓΙΑΝΝΗ) που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23- 06-1984 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, λόγω του ότι ανακλήθηκε 
το Ε.Δ.Τ.Ο. που είχε χορηγηθεί στον πατέρα της, XHEKA 
JANI, από τον οποίο αντλούσε την ομογενειακή της ιδιό-
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τητα ως τέκνο ομογενούς, καθώς δεν αποδεικνύεται ότι 
αυτός έχει Ελληνική καταγωγή.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.121702/2022/0008726/
09-01-2023 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 16-07-2020 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΧΡΗΣΤΑΚΗ 
(KRISTAQI) ΓΙΩΡΓΑ (JORGA) ον. πατρός ΛΙΑ (LIA), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A364731, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 15-10-1966 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.82282/2022/0008117/
09-01-2023 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 05-08-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΑΡΧΟΣΗ 
(CARHOSHI) ΓΙΑΝΝΑΚ (JANAQ) ον. πατρός ΠΕΤΡΑΚ 
(PETRAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542689, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1965 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123615/2022/0008474/
12-12-2022 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 19-10-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΕΤΣΟ (CECO) 
ΣΟΦΙΕ (SOFIE) ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A361961, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-08-1982 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123457/2022/0007038/
12-12-2022 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 11-07-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΤΣΑΝΙΝΗΣ 
(KOCANINI) ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΑRQILEA) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ 
(KRISTO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A373563, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-06-1985 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.119786/2022/0007334/
08-12-2022 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 20-05-2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΑΜΚΟΛΑΡΙ 
(LAMKOLLARI)ΛΟΡΕΤΑ (LORETA) ον. πατρός ΜΙΤΙ (MITI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A469233, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-10-1969 και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗ-
ΝΑΙΩΝ.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(8)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς ΤΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (TACI 

JORGO).

Με την υπό στοιχεία Φ.103627/2022/0001637/
16-01-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.103627/2016/0018637/
27-06-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄2203), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς TACI 
(ΤΑΤΣΗΣ) JORGO (ΓΙΩΡΓΟΣ) του DHIMITER (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 28-01-1977 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, λόγω του ότι από έλεγ-
χο που διεξήγαγε η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, 
αφενός προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός δεν 
έχει ελληνική εθνικότητα, αφετέρου δε πιστεύεται πως 
έχει υπάρξει παρέμβαση στα πιστοποιητικά γέννησης 
και οικογενειακής κατάστασης που είχε καταθέσει, ως 
προς τα στοιχεία των γονέων του.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.9287/2022/0002464/
18-01-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
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 12-09-2022 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ (όνομα) 
ΙΩΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-07-2022, για την απόκτηση της 
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ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν.  3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΣ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.17590/2022/0000981/
28-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
07-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟ, γεν. 
30-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.17713/2022/0000899/
12-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 
καθώς και των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 

04-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΡΑΓΚΑΡ Όνομα ΕΒΓΚΕΝΙΑ Όν. πατρός 
ΜΙΧΑΗΛ, γεν. 04-05-1972 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.8942/2019/0000524/
23-11-2022 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 
08-06-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ (όνομα) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΖΑΙΗΜΣ (πατρώνυμο) ΤΖΑΙΗΜΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 30-07-1997, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν.  1438/1984.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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