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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών. 

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.20041/2020/0003253/ 
05.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 2/14-02-2020 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου 

Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 10-
11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλο-
δαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΑΣΙΟΥ Όνομα ΑΡΙΣΤΕΙΔ Όν. πατρός 
ΧΡΗΣΤΟ, γεν. 02-06-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16960/2020/0003460/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 17/20-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 19-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΜΠΡΑΣΙ Όνομα ΡΟΖΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟ, 
γεν. 26-11-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.24956/2020/0000707/ 
05.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 26/11-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 08-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΤΖΙΡΑΪ Όνομα ΑΛΙ Όν. πατρός ΤΣΑΡΤΣΑΝ, 
γεν. 20-01-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.16891/2019/0005862/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 2/14-02-2020 
πρακτικό της Β΄ Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου 
Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-
04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΡΤΙΝΙ Όνομα ΑΛΜΠΑΝΑ Όν. πατρός 
ΡΕΦΑΤ, γεν. 27-04-1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.16956/2019/0013448/ 
10.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 51/16-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 19-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΤΣΙ Όνομα ΣΕΦΚΙ Όν. πατρός ΡΑΧΙΜ, 
γεν. 21-05-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.19672/2019/0012050/ 
06.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 31/16-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΡΕ Όνομα ΝΑΤΑΣΑ Όν. πατρός ΚΑΝΤΡΙ, 
γεν. 09-05-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.19546/2019/0012927/ 
05.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 29/02-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΥΒΑΝΙ Όνομα ΑΝΤΕΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΤΣΟ, γεν. 01-03-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.20000/2019/0012199/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 38/04-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΤΑ Όνομα ΑΛΜΠΑΝ Όν. πατρός ΛΕΣ, 
γεν. 04-04-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.17511/2019/0012226/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 35/13-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 19-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΕΒΝΤΟΚΙΜΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός 
ΝΙΚΟΛΑΪ, γεν. 17-11-1978 στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.19570/2019/0012284/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 29/02-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΤΣΙ Όνομα ΚΕΦΣΕΡΕ Όν. πατρός ΕΣΑΤ, 
γεν. 17-09-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.19569/2020/0003480/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 29/02-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΙΔΙ Όνομα ΑΡΤΟΥΡ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 
19-05-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.11853/2019/0009249/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 31/30-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 26-02-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΙΜΠΡΑ Όνομα ΓΚΕΡΑΛΝΤΑ Όν. πατρός 
ΜΠΟΥΓΙΑΡ, γεν. 12-07-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπό στοιχεία Φ.16780/2019/0010538/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 16/15-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 12-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΛΑΤΙ Όνομα ΦΛΟΡΙΝΤΕ Όν. πατρός 
ΠΙΕΤΕΡ, γεν. 05-06-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

14. Με την υπό στοιχεία Φ.19561/2020/0000700/ 
05.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 29/02-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 06-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΪΜΙ Όνομα ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Όν. πατρός 
ΑΒΝΤΟΥΡΑΜΑΝ, γεν. 05-03-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

15. Με την υπό στοιχεία Φ.19103/2019/0010518/ 
05.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 37/27-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 01-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΪΝΤΙΝΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΛΑΖΕ, γεν. 21-11-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

16. Με την υπό στοιχεία Φ.19679/2019/0014441/ 
24.08.2020  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 31/16-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΚΟ Όνομα ΝΕΦΙΖΕ Όν. πατρός ΧΑΚΙ, γεν. 
01-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελλη-
νικής ιθαγένειας.

17. Με την υπό στοιχεία Φ.17613/2019/0012705/ 
24.08.2020  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 1/08-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 24-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΤΣΕΝΚΟ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΡΙ, γεν. 07-10-1986 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

18. Με την υπό στοιχεία Φ.19992/2019/0012714/ 
05.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 37/27-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΡΝΤΑΝΙ Όνομα ΦΑΝΤΙΛΕ Όν. πατρός 
ΝΤΕΡΒΙΣ, γεν. 10-08-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

19. Με την υπό στοιχεία Φ.19666/2019/0012282/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 31/16-10-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 13-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΑΣΚΙΑ Όνομα ΜΠΛΕΡΙΜ Όν. πατρός ΣΑΚΙΡ, 
γεν. 20-03-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

20. Με την υπό στοιχεία Φ.16806/2020/0008075/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 46/24-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 12-04-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΕΝΕΛΑΪ Όνομα ΚΑΡΑΦΙΛ Όν. πατρός ΤΑΣΙΜ, 
γεν. 18-11-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

21. Με την υπό στοιχεία Φ.20013/2019/0012393/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 38/04-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 03-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ Όνομα ΜΙΛΙΚΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΜ, γεν. 23-12-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

22. Με την υπό στοιχεία Φ.14452/2019/0009002/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 8/26-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 26-11-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΕΣΤΟΥΡΙ Όνομα ΤΑΤΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, γεν. 20-09-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

23. Με την υπό στοιχεία Φ.21126/2019/0015591/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 7/31-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 02-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΕΛΕΚΙ Όνομα ΡΟΥΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΡΑΚΙΠ, 
γεν. 03-02-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών   .

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.11949/2020/0007180/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
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(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 8/06-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΝΤΟΒΙΝΙΟΥΚ Όνομα ΟΛΕΓΚ Όν. πατρός 
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ, γεν. 22-03-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18022/2019/0001908/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 9/13-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 09-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΕΒΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ 
Όν. πατρός ΓΚΟΤΣΟ, γεν. 02-02-1985 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18002/2019/0001738/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 10/20-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 09-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΣΜΑ Όνομα ΜΙΧΑΕΛΑ-ΝΤΑΝΑ Όν. πατρός 
ΡΟΜΟΥΛΟΥΣ, γεν. 28-10-1979 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.11953/2018/0024325/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 1/16-01-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 12-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΒΝΤΟΒΙΝΙΟΥΚ Όνομα ΒΕΡΟΝΙΚΑ Όν. πατρός 
ΟΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 11-06-1978 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.20893/2020/0008710/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 7/31-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 19-01-2017 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΣΣΕΪΝ Όνομα ΚΑΜΑΛ Όν. πατρός 
ΝΤΕΛΒΑΡ, γεν. 05-02-1979 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.18121/2020/0006994/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 10/20-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 14-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΖΜΠΑ Όνομα ΝΙΚΟΛΑΕ Όν. πατρός 
ΒΙΚΤΟΡ, γεν. 19-12-1977 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.26397/2020/0000109/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 9/28-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 25-09-2018 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΙΛΚΕΒΙΤΣ Όνομα ΙΟΥΛΙΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 18-10-1978 στην ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.16558/2018/0016131/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 51/16-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 31-03-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΑΡΑ Όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΙΣΜΑΗΛ, 
γεν. 10-05-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ.29230/2020/0003938/ 
24.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ 
αρ. 16/24-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γίνεται 
δεκτή η από 10-12-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΙΑΛΛΙ Όνομα ΜΑΡΙΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν. 16-08-1985 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(3)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).   

1.  Με την υπ’ αρ. Φ.26295/2020/0001516/06.08.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - 
Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 15-11-2017 δήλωση-αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΧΑΛΙΛΑΪ (όνομα) ΑΡΙΕΛΝΤΟ (πατρώνυμο) ΓΙΕΤΝΟΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-09-1994, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
15619/17/16-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.24996/2019/0013285/06-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-06-2017 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΡΑΤΣΙ 
(όνομα) ΑΝΤΟΝΕΤΑ (πατρώνυμο) ΧΕΤΕΜ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη 
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς 
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5525/10/28-06-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.27354/2020/0001431/06-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2018 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΟ 
(όνομα) ΕΡΒΙΣ (πατρώνυμο) ΦΩΤΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-12-1986, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2007 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
19550/13/13-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.28821/2020/0007112/04.08.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-09-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλι-
κης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 

του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΒΕΡΜΠΑΪ (όνομα) ΦΩΤΕΙΝΗ (πατρώνυμο) ΝΕΤΖΙΠ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-1999, και κατοικεί 
στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11093/22/16-09-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπ’ αρ. Φ.28820/2020/0007289/04.08.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) γίνεται αποδε-
κτή η από 11-09-2018 δήλωση-αίτηση της ενήλικης αλ-
λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΟΖΙ (όνομα) 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΑΤ-
ΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 11000/5/01-08-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την υπ’ αρ. Φ.25139/2020/0001666/04.08.2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-07-2017 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΑΪ 
(όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-05-1995, και κατοικεί στο 
Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 8550/23/06-06-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Με την υπ’ αρ. Φ.28500/2020/0005617/06-08-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε 
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄ 217) 
γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2018 δήλωση-αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΓΑΛΛΙΟΥ 
(όνομα) ΟΛΤΑ (πατρώνυμο) ΜΕΣΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-09-1989, και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
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αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2171/21/13.02.2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι   

(4)
 Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2518/2019/0001506/ 
16.06.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
06/08-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 17-03-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΚΑ Όνομα ΜΑΡΙΕ Όν. πατρός ΣΑΜΠΑΝ, 
γεν. 01-11-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2577/2019/0001517/ 
16.06.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
07/17-04-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 13-05-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΒΟΥΚΟΜΠΡΑΤ Όνομα ΓΕΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΒΛΑΝΤΕ, γεν. 21-05-1990 στην ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2655/2020/0000517/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
18/12-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 25-08-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΚΑ Όνομα ΑΝΤΖΕΛΑ Όν. πατρός 
ΛΑΟΥΡΕΝΤΣΙΟΥ, γεν. 15-03-1987 στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2773/2020/0000809/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
4/29-05-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 26-01-2017 

αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΙΛΙΑ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός ΒΑΛΕΝΤΙΝ, 
γεν. 25-07-1972 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.2737/2020/0000477/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
20/27-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 01-12-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΙΑΣΑΡΙ Όνομα ΓΚΕΝΤΣΙ Όν. πατρός ΣΕΡΒΕΤ, 
γεν. 19-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

(5)
   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.   

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.2612/2020/0000473/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
12/18-07-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 14-07-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΡΡΙΚΙ Όνομα ΡΟΜΠΕΡΤ Όν. πατρός ΤΖΕ-
ΒΑΤ, γεν. 16-06-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2668/2020/0000683/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
1/29-01-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 06-09-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΖΕΜΛΛΑΡΙ Όνομα ΛΕΝΤΙΟΝ Όν. πατρός 
ΜΠΑΡΔΥΛ, γεν. 21-08-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2637/2019/0001852/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
14/10-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 04-08-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:
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Επώνυμο ΚΛΛΟΓΚΙΕΡΙ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός 
ΤΖΕΜΑΛ, γεν. 09-07-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.2636/2019/0001851/ 
20.08.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), 
(ν. 3284/2004 - Α΄ 217), όπως ισχύουν και μετά το υπ’ αρ. 
14/10-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται δεκτή η από 04-08-2016 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΛΛΟΓΚΙΕΡΙ Όνομα ΜΠΕΣΝΙΚ Όν. πατρός 
ΝΑΪΜ, γεν. 28-02-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στην υπό στοιχεία Φ.4530/2020/0000538/11-03-2020 

απόφαση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας- Στ. Ελ-
λάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε 
στο Β΄ 1326 στη σελίδα 13823, στην Α΄ στήλη και στο 2ο 
στίχο εκ των άνω διορθώνεται:

από το λανθασμένο έτος γέννησης: «1964»,
στο ορθό: «1967». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας)

Ι

(7)
    Στην υπό στοιχεία Φ.3374/2020/0000643/28-07-2020 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3618 συμπληρώ-
νεται και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματος του:

από το λανθασμένο «ΣΤΑΥΡΟ»,
στο ορθό: ΣΤΑΥΡΟΣ ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Διεύθυνση Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης)

Ι

(8)
  Στην υπό στοιχεία  Φ.14939/5256/01-04-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1945 στη σελίδα 
20190 στην Α΄στήλη, στον 14ο στίχο εκ των κάτω διορ-
θώνεται ως προς ο Δήμος κατοικίας:

από το λανθασμένο: «Δήμο ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,
στο ορθό: «Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων». 

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

Ι

(9)
  Στην υπό στοιχεία  Φ.14953/5257/01-04-2020 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1945 στη σελίδα 
20190 στην Α ΄στήλη, στον 15ο στίχο εκ των άνω διορ-
θώνεται ο Δήμος κατοικίας:

από το λανθασμένο: «Δήμο ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,
στο ορθό: «Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών-
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  )
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*02040782309200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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