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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.30270/2021/0003333/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
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 
02-11-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (όνο-
μα) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-04-1976, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή του στο δημοτολόγιο του Δ. Λαυρεωτικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.30112/2021/0002647/
25-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 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 
30-09-2020 αίτημα του (επώνυμο) ΑΡΜΠΕΡ (όνομα) 
ΠΕΤΡΟΣ (πατρώνυμο) ΧΑΡΟΛΝΤ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 07-06-1967, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή 
του στο δημοτολόγιο του Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
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.2788/2021/0000286/ΑΚ/
17-05-2021 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 δεκτή η από 01-03-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΛΚΙΤΑ (επώ-
νυμο) ΝΤΕΜΑ (πατρώνυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-09-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 12-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 780/22-02-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.451/2021/0000569/ΑΚ/
26-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 29-10-2008 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑ την 07- 04-1969, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του 
στο Δημοτολόγιο του Δ. Δυτικής Λέσβου.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.5968/2021/0000208/
31-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και 
μετά το υπ’ αρ. 10/22-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
18-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΡΟΣΜΑΝ Όνομα ΜΙΧΑΕΛ ΧΕΡΜΑΝΝ Όν. πα-
τρός ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΕΡΝΣΤ, γεν. 26-03-1960 στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
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.7380/2020/0002592/
27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 23-10-2020 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνο-
μα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΟΚΑ (πατρώνυμο) ΑΛΕ-
ΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΟΡΓΟΥ, 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 04-10-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΟΚΑ (PERGJOKA) (κύριο 

όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ALEKSANDER).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΡΓΚΙΟΚΑ (PERGJOKA) (κύριο 

όνομα) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.7385/2020/0002619/

27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 29-10-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοι-
χεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΓΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΜΙΝΟΥΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-04-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 18-07-2001 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΝΓΚΟΓΙΑ (CANGOJA) (κύριο 

όνομα) ΜΙΝΟΥΣ (MINUSH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΚΟΥ (RROKU) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΑ (ARTA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.7392/2020/0002662/

27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 04-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΑΛΙΛΑΪ (πατρώνυμο) 
ΙΜΠΡΑΧΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-06-2005 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΗΡΑΣ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 27-08-2001 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΙΛΑΪ (ALILAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IBRAHIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΙΛΑΪ (ALILAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AFERDITA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.7399/2020/0002673/

27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
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δεκτή η από 09-11-2020 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΣΑΡΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
14-06-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 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 15-
01-2002 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑ (MUCA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΛΙΡΑ (EDLIRA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.7401/2020/0002684/

27-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 10-11-2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΥΚΙΑΝΑ (επώνυμο) ΠΕΣΤΑΝΙ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-09-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, 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 01-12-2002 και κατέχει 
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΕΣΤΑΝΙ (PESHTANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΕΣΤΑΝΙ (PESHTANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΕΛΙΝΑ (ADELINA)

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.686/2021/0000068/31-03-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
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 πρακτικό, 
γίνεται δεκτή η από 14-01-2020 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΜΑΪ Όνομα ΕΝΤΛΙΡ Όν. πατρός ΑΚΙΦ, 
γεν. 18-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.5563/2021/0000511/
12-05-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 18-03-2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ (όνομα) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΟΥΡΕΛΙΑΝ (πατρώ-
νυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-
11-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.1898/2020/0001479/
26-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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. 31/17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 26-01-2017 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΟΚΑΪ Όνομα ΣΟΚΟΛ Όν. πατρός ΚΟΛ, γεν. 
10-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1587/2020/0002817/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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. 17/30-05- 2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 15-02-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΝΤΟΥΡΙ Όνομα ΒΑΛΝΤΕΤΕ Όν. πατρός 
ΡΟΥΣΤΕΜ, γεν. 17-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2319/2021/0000333/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
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Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 27/19-11- 2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 22-12-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΦΤΙΜΟΒ Όνομα ΝΙΚΟΛΑ Όν. πατρός ΠΑ-
ΝΤΕ, γεν. 06-06-1972 στην ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2229/2020/0002773/
06-04-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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. 18/17-09- 2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Κρήτης, γίνεται δεκτή η από 07-11-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΡΝΤΙΕΪΕΒ Όνομα ΝΤΜΙΤΡΙ Όν. πατρός ΜΙ-
ΧΑΗΛ, γεν. 25-10-1971 στην ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.15903/2020/0001362/
12-03-2021 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 23-07-2013 αί-

τηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 
ΜΟΥΤΣΟΣ (MUCO) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDER) ον. 
πατρός ΘΥΜΙΟ (THIMJO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A426258, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-06-1977 και κα-
τοικεί στον Δήμο Κεντρικής ΚΕΡΚΥΡΑΣ και Διαποντίων 
Νήσων.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
   Στην υπ’ αρ. 2020/0000163/6-4-2021 απόφαση της 

Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ττου 
Υπουργείου Εσωτερικών περίληψη της οποίας δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄1829), στη 
σελίδα 21463, στη στήλη Β και στον τριακοστό πρώτο 
στίχο από την αρχή, διορθώνεται ως προς την ελληνική 
γραφή, το επώνυμο της μητέρας

από το λανθασμένο: «ΒΡΑΝΤΑΣΕΣΙ»
στο ορθό: «ΜΠΡΑΝΤΑΣΕΣΙ». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   
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