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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ομογενούς, ΝΑΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (NAUMI 

MARIA).

Με την υπό στοιχεία Φ.3678/2021/0001626/29-03-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.11317/2019/0000226/14-05-2019 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-
τερικών (απόφαση πρώην Ειδικού Τομεακού Γραμματέα 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών) (Β’ 2249), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) της ομογενούς 
επων. NAUMI (ΝΑΟΥΜΗ) όνομα MARIA (ΜΑΡΙΑ) παρ-
των. JORGO (ΓΙΩΡΓΟ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-03-1970 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
λόγους κατάθεσης, από την εν θέματι, διαβατηρίου το 
οποίο έχει υποστεί νόθευση.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.9672/2020/0003866/
02-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49), γίνεται αποδεκτή η από 30-10-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΕΜΑ (DEMA) 
ΙΡΕΝΑ (IRENA) ον. πατρός ΣΩΤΗΡ (SOTIR), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A613132, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-04-1977 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.9630/2020/0003862/
02-04-2021 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 αποδεκτή η από 02-10-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΝΤΑΚΟ (DAKO) 
ΜΙΜΟΖΑ (MIMOZA) ον. πατρός ΔΗΜΟ (DHIMO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A220473, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 08-02-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(3)
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.5546/2021/0000248/
24-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΡΙΣ (επώ-
νυμο) ΣΑΧΟΛΛΙ (πατρώνυμο) ΥΛΛΣΟΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2003, και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 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 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/155/ 
13-03-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5539/2021/0000197/24.03.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 02-02-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΟΥΑΝΤΑ (επώνυμο) 
ΤΟΛΑ (πατρώνυμο) ΖΥΛΥΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 05- 07-2005 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 

εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/4589/ 
08-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(4)
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.1058/2021/0000078/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή 
η από 09-03-2021 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΥΛΛΑ (όνομα) 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΑΣΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-06-2001, και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της, επιτυ-
χώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/606/23-
02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1059/2021/0000077/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217) γίνεται αποδεκτή η από 09-03-2021 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΑΤΣΕ (όνομα) ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 01-02-2002, και κατοικεί στον Δήμο ΔΩΡΙΔΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την πα-
ρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/6854/09-12-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1062/2021/0000076/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται αποδεκτή η από 17-03-
2021 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ (όνομα) ΟΛΓΚΕΡ (πατρώ-
νυμο) Α.Π., που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-02-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της 
ηλικίας του, επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2019 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/839/19-02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1057/2021/0000038/01-04-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 09-02-2021 αίτημα του 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ (όνομα) ΤΟΜΑΣ ΤΖΟΝ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 04-03- 1953, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την περ. α΄ 
του άρθρου 14 του α.ν. 1856.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.1061/2021/0000066/01-04-2021
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται απο-
δεκτή η από 12-03-2021 δήλωση - αίτηση της ανήλικης 
αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (επώνυμο) 
ΜΑΚΑΡΟΒ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2005, και κατοικεί στον Δήμο 
ΔΕΛΦΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020 σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/968/
04-03-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.4009/2020/0002524/07-04-2021
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 αποδεκτή η από 05-11-2020 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΤΙΑΝΑ 
(επώνυμο) ΠΕΝΤΣΕΒΑ (πατρώνυμο) ΠΕΝΙΟΥ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-05-2008 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 23-08-2001 και η μητέρα της 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΝΤΣΕΒ (PENCHEV) (κύριο όνο-

μα) ΠΕΝΙΟΥ (PENYU).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ ΠΕΝΤΣΕΒΑ 

(DIMITROVA PENCHEVA) (κύριο όνομα) ΜΑΡΙΑΝΑ 
(MARIYANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

Με την υπό στοιχεία Φ.21436/2021/0000186/19.03.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α’ 49) 
γίνεται αποδεκτή η από 19-02-2020 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΣ 
(CELEMENGO) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR) ον. πατρός ΟΔΥΣΣΕ-
ΑΣ (ODHISEA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη-
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A478087, που 
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γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-04-2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.21378/2021/0000198/
26-03-2021 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 
05-11-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΒΟΣΣΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ 
(πατρώνυμο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 14-12-2014, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.21509/2021/0000199/
26-03-2021 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 
30-07-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΚΛΑΔΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-12-2017,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.21538/2020/0000885/
26-03-2021 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 
16-10-2020 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΕΪΤΖ (όνομα) ΕΗΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΪΝ (πα-
τρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
27-03-2013, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

(10)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.39622/2021/0000488/
01-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης 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 δε-
κτό το από 13-02-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου 
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΙΣΙΡΛΗΣ (όνομα) ΜΑΝΟΛΗΣ 
ΙΚΑΡ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ στις 08-07-2016, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (11)  

 1. Στην υπό στοιχεία Φ.3666/2021/0001600/4.3.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, (Β΄ 1205), στη 
σελίδα 14461, στη β΄ στήλη, στον 9ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
« … υπ’ αρ. 7/2019/12-09-2018… »
στο ορθό:
« … υπ’ αρ. 7/2018/12-09-2018… »

2. Στην υπό στοιχεία Φ.3725/2021/0001856/4.3.2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, (Β΄ 1205), στη σε-
λίδα 14461, στη β΄ στήλη, στον 10ο στίχο εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
« … υπ’ αρ. 10/2019/14-11-2018… »
στο ορθό:
« … υπ’ αρ. 10/2018/14-11-2018… » 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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