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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της υπό στοιχεία Φ. 16742/2016/

0016102/31-10-2016 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής, περί κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας του 

ομογενούς (επώνυμο) ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΛΕΝΤΙΟ 

(PRIFTI LEDIO).

Με την υπό στοιχεία Φ.16742/2019/0009919/
16-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακα-
λείται η υπό στοιχεία Φ.16742/2016/0016102/31-10-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3729), περί κτήσης της ελλη-

νικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς PRIFTI (ΠΡΙΦΤΗ) 
LEDIO (ΛΕΝΤΙΟ) του GJERGJI (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-08-1987 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς.

Με την υπό στοιχεία Φ.7935/2022/000402/23-2-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1α,β,γ, 7 
παρ. 6, και 15 παρ. 2 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 - Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-07-2012 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία: 
(όνομα) ΣΙΜΑ (επώνυμο) ΣΟΡΝΤΙΡΟΒΑ (πατρώνυμο) 
ΟΥΣΑΝΓΚΙ που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 23-09-1979.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.34594/2022/0002130/
13-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) 
γίνεται δεκτό το από 05-11-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΣΟΥΛΙΟΣ (όνομα) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (πατρώνυμο) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-2014, για την από-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ι. Ρέντη.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.34596/2022/0002135/
13-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) 
γίνεται δεκτό το από 21-10-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΖΕΓΚΛΗΣ (όνομα) ΓΟΥ-
ΪΛΙΑΜ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (πατρώνυμο) ΑΛΕΚ - ΤΟΜΑΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 22-08-2021, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34279/2021/0006984/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτό το από 26-10-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΡΩΞΑΝΗ ΜΑΡΓΚΑΡΙΤ (πα-
τρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 29-04-1976, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή της στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34473/2021/0004743/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γί-
νεται δεκτό το από 23-10-2020 αίτημα του (επώνυμο) 
ΒΑΦΕΙΑΣ (όνομα) ΓΟΥΕΪΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΟ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΚΛΟΝΤ, που γεννήθηκε στη ΝΟΤΙΑ 
ΑΦΡΙΚΗ την 17-06-1967, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.34561/2022/0001907/
13-05-2022 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), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄197) γίνεται δεκτό το από 15-10-2021 
αίτημα της (επώνυμο) ΟΡΓΚΑΝ (όνομα) ΒΑΝΝΑ - ΛΟΥΣΙΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΑΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 07-10-1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον 
Δήμο Γλυφάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.34196/2021/0006173/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γίνεται δεκτό το από 16-09-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΔΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-07-1973, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο Καλλιθέας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34221/2021/0006468/
24-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γί-
νεται δεκτό το από 29-09-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-04-1967, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στο Δήμο Καλλιθέας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34540/2022/0001459/
14-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γί-
νεται δεκτό το από 28-01-2022 αίτημα του (επώνυμο) 
ΓΚΙΩΝΗΣ (όνομα) ΣΤΕΦΕΝ ΜΑΡΚ (πατρώνυμο) ΝΤΙΟΥΚ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
17-02-1971, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Μοσχάτου -Ταύρου.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.34597/2021/0007309/
13-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνε-
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ται δεκτό το από 04-10-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΦΕΡ-
ΡΙΕΡ (όνομα) ΠΗΤ ΤΖΕΪΜΣ (πατρώνυμο) ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΛ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
16-12-1973, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο 
Νικαίας - Αγίου Ι. Ρέντη.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.34278/2022/0001685/
11-04-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), 
γίνεται δεκτό το από 03-03-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΛΑΤΑΝΗΣ (όνομα) ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 01-10-1963, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδά-
φιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Νέας Σμύρνης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.32344/2022/0001612/
12-05-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) 
γίνεται δεκτό το από 14-06-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου , κατά την ημερομηνία της αίτησης, (επώνυμο) 
ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-01-2004, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή του στον Δήμο Γλυφάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34262/2022/0000942/
17-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 
(Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 21-04-2021 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ (όνομα) ΘΕΜΗΣ (πατρώνυμο) ΟΥΓΚΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 
που γεννήθηκε στη ΓΑΛΛΙΑ την 01-10-2015, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στο Δήμο Περάματος.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.34526/2021/0005588/
24-03-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γί-
νεται δεκτό το από 29-06-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΟΥ (όνομα) ΓΙΜΠΟ 
(πατρώνυμο) ΟΔΥΣΣΕΑΣ, που γεννήθηκε στην ΚΙΝΑ την 
02-12-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Πειραιά.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.34484/2022/0001508/
01-04-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4735/2020 (Α΄197), γί-
νεται δεκτό το από 04-08-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗ (όνο-
μα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 08-11-2017, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο 
Νέας Σμύρνης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

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.1835/2022/0000398/ΑΚ/
19-05-2022 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 19-04-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (πατρώνυμο) 
ΜΠΑΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2004 
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και κατοικεί στον Δήμο ΙΚΑΡΙΑΣ , 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 27-04-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΜΠΑΤΟ (BATO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΧΟΥ (SHEHU) (κύριο όνομα) 

ΜΙΛΙΑΝΑ (MILJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(11)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.10176/2022/0000591/
19-05-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 3838/2010 (Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 21-12-2021
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι-
χεία: ΦΡΑΣΕΡΙ (FRASHERI) ΛΟΝΙ (LONI) ον. πατρός ΝΤΙΝΙ 
(NDINI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-

γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A613126, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-07-1954 και κατοικεί στον Δήμο 
ΡΟΔΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ι

(12)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1919/2022/0000261/
04-05-2022 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 
όπως επίσης και στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 25-08-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΥΜΠΑΡΑ ΑΛΦΑΝΤΛ Όνομα ΑΣΜΑ Όν. 
πατρός ΜΙΡΓΑΝΙ, γεν. 14-05-1962 στο ΣΟΥΔΑΝ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσι-
αστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ                

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