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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.218576/2021/0009591/
16-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά την 
από 18-12-2019 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο 
ΛΙΒΑΝΟ, γίνεται δεκτή η από 18-12-2019 αίτηση πολι-
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΛ ΧΑΖ Όνομα ΧΑΛΑ Όν. πατρός ΤΟΥΦΙΚ, 
γεν. 15-07-1987 στον ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.204101/2017/

0002193/07-02-2017 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-

δα της Κυβερνήσεως (Β’ 583).

Με την υπό στοιχεία Φ.204101/2022/0004837/
23-6-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργού Εσωτερικών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), τροποποιείται η υπό στοιχεία 
Φ. 204101/2017/0002193/07-02-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 583), ως προς το επώνυμο 
της αιτούσης από «ΜΕΜΗ» σε «ΝΤΑΤΣΟ» και ως προς το 
όνομα πατρός από «ΓΙΩΡΓΗ» σε «ΓΙΩΡΓΟ».

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.207509/2022/0004716/23.6.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το υπ’ αρ. 
2192/09-03-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλίου 
Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα οι από 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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26-05-2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε η αιτούσα κατά 
του υπ’ αρ. 3/17-02-2017 πρακτικού της Επιτροπής Πο-
λιτογράφησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου, 
γίνεται δεκτή η από 26-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΒΜΑΣΙΑΝ Όνομα ΑΛΛΑ Όν. πατρός ΛΙΟ-
ΒΑ, γεν. 15-03-1977 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221211/2022/0004098/
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά την 
από 20-10-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη 
ΒΟΣΤΩΝΗ, γίνεται δεκτή η από 20-10-2021 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΡΕΝΤΣΟΥ Όνομα ΚΑΡΕΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Όν. πατρός ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΡΟΜΠΕΡΤ, γεν. 26-02-1986 στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.221212/2022/0004116/
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά την 
από 19-10-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, γίνεται δεκτή η από 19-10-2021 αίτηση πο-
λιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΗΣ Όν. πατρός 
ΦΩΤΟ, γεν. 28-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.221677/2022/0004099/
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά 
την από 08-03-2022 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας 
στο ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, γίνεται δεκτή η από 08-03-2022 αί-
τηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΠΑΣ Όνομα ΑΙΡΙΝ ΣΤΕΦΑΝΙ Όν. πατρός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΝ, γεν. 13-06-1965 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.221520/2022/0004114/
16-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά την 
από 20-12-2021 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στην 
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, γίνεται δεκτή η από 20-12-2021 αίτηση πο-
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΦΟΥ Όνομα ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όν. πα-
τρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 22-08-2000 στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.217651/2022/0003638/
23-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
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 και 
μετά το υπ’ αρ. 11/05-12-2019 πρακτικό της Γ’ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης του Υπουργείου Εσωτερικών πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 24-07-2007 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΑΝΙ Όνομα ΓΙΟΝΑΝΤΑ Όν. πατρός ΑΓΚΙΜ, 
γεν. 27-09-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
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(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.206440/2022/0004835/
23-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύ θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 2196/12-04-2022 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγένειας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 13-03-2017 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του υπ’ αρ. 4/19-01-2017 πρακτικού της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 
21-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΛΟ Όνομα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛΗ, 
γεν. 07-07-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1985/2022/0000130/9-6-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 24-03-2022 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΟΝΟΣΟΒΑ 
(όνομα) ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 14-02-2020, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το 
άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(11)
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.4080/2022/0000964/
21-6-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 31-10-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΧΑΜΙΤΕ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΑΚΙ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-1999 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 

την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 10-09-2014, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/8297 / 20-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5758/2022/0001073/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 24-02-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΙΝΤΡΙΤ (επώνυμο) ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-07-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.20.4/849/22-02-2022 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5768/2022/0001076/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 02-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΑΝΤΜΙΡ (επώνυμο) ΧΑΜΖΑ (πατρώνυμο) 
ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/827/21-02-2022 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5778/2022/0001187/
21-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 16-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΕΜΙΛΑΝΟ (επώνυμο) ΓΚΟΥΡΙ (πατρώνυμο) 
ΕΡΑΛΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-03-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/705/7-02-2022 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5779/2022/0001196/
21.6.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 17-03-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (επώνυμο) ΝΤΕΛΙΟΥ (πατρώνυμο) 
ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-03-2005 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2020, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/1384/13-04-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ιθαγένειας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Ι

(12)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.9128/2022/0000620/29-6-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3838/2010 (Α’ 49), γίνεται 
δεκτή η από 20-12-2021 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΠΙΒΑΚΟΒΑ (SPIVAKOVA) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTYNA) ον. πατρός ΙΓΚΟΡ (IGOR), κατό-
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A093015, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
την 15-06-1989 και κατοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(13)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1558/2022/0000355/22-6-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώ-
θηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται δεκτό το από 
07-06-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΑΪΑΝ (πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
12-09-1972, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

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