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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.96914/2020/0003415/
28-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 3/04-02-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η 
από 16-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΠΡΙΤΣΑ Όνομα ΛΟΥΤΣΙΑ Όν. πατρός ΙΟΝ, 
γεν. 20-06-1964 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.96916/2020/0003411/
28-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 3/04-02-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η 

από 16-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΥΜΑΡΑΚΟΥ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 07-04-1989 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(2)
       Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.119713/2020/0003910/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 5/20-02-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η 
από 13-09-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΥΣΕΒ Όνομα ΙΒΑΝ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΕΒ, 
γεν. 10-05-1979 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(3)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

    Με την υπ’ αρ. Φ.103975/2020/0003006/27-07-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217) 
και μετά το υπ’ αρ. 15/06-06-2019 πρακτικό της Β' Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η από 
31-05-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο ΟΥΛΑΧ Όνομα ΕΜΝΤΑΝΤ Όν. πατρός ΜΟ-
ΧΑΜΕΝΤ, γεν. 02-03-1965 στο ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ 

Ι

(4)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

    Με την υπό στοιχεία Φ.96926/2020/0004174/
21-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 3/04-02-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η 
από 16-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΜΑΚΑ Όνομα ΝΤΑΡΝΤΑΝΑ Όν. πατρός 
ΧΥΣΝΙ, γεν. 19-04-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπού. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.95348/2020/0002511/
08-07-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 10/16-04-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η 
από 19-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΟΜΠΑΪ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝ Όν. πατρός ΦΑΡΕ-
ΝΤΙΝ, γεν. 15-07-1963 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(6)
      Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

    Με την υπό στοιχεία Φ.96538/2020/0003886/
21-08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(Α΄ 217) και μετά το υπ’ αρ. 1/14-01-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α', γίνεται δεκτή η 

από 04-06-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΙΓΙΑ Όνομα ΙΛΜΙ Όν. πατρός ΣΑΜΙ, γεν. 
01-04-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(7)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.120408/2020/0003953/
12-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 14-10-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΝΑΣΤΗΣ (NASTI) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLAOS) 
ον. πατρός ΤΙΜΟΛΕΩΝ (TIMOLEO), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A542123, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-05-1980 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.119286/2020/0003649/
10-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 28-05-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΑΚΟΣ (DAKO) ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
(SOFOKLI) ον. πατρός ΝΑΣΤΑΣ (NASTAS), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A375457, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
09-10-1960 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(8)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

   1. Με την υπό στοιχεία Φ.119904/2020/0003641/
11-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 25-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΤΣΟΥΛΗΣ (CULLI) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(KOSTANDIN) ον. πατρός ΤΖΕΒΝΤΕΤ (XHEVDET), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
υπό στοιχεία A353980, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 26-11-1998 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43847Τεύχος B’ 4087/23.09.2020

2. Με την υπό στοιχεία Φ.119905/2020/0000153/
11-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 25-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλ-
λοδαπού υπό στοιχεία: ΚΙΟΥΡΚΟΥ (QURKU) ΡΕΝΑΛΝΤΟ 
(RENALDO) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A394164, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
18-06-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

(9)
         Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

 1. Με την υπό στοιχεία Φ.109462/2020/0004132/
13-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 22-03-2017 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΕΝΤΡΟΣ (QENDRO) ΟΡΕΣΤΗΣ (OREST) ον. 
Πατρός ΜΗΤΡΟ (MITRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A562089, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1987 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.119719/2020/0004730/
13-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΤΖΟΥΤΖΗ (XUXI) ΝΙΚΟΛΑ (NIKOLLA) ον. 
Πατρός ΑΛΕΚΟ (ALEKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A374648, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-02-1997 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(10)
       Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.119923/2020/0000144/
10-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τ άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 26-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία: ΚΟΛΙΑ (KOLA) ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA) 
ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ (KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A451422, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-07-1992 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.119854/2020/0003287/
10-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή 
η από 22-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία: ΓΚΑΣΙ (GASHI) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA) ον. 
πατρός ΚΟΣΜΑ (KOZMA), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A542130, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-1955 και κατοι-
κεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.119856/2020/0003632/
10-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδε-
κτή η από 22-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλο-
δαπής υπό στοιχεία: ΓΚΡΕΤΣΑ (GRECA) ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA) 
ον. πατρός ΔΗΜΗΤΕΡ (DHIMITER), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A367887, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-11-1988 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

Ι

(11)
       Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την υπό στοιχεία Φ.119922/2020/0000137/
19-08-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 26-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ (IASONIDIS) ΛΕ-
ΩΝΙΔΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (LEONIDAS SPIRIDON) ον. πατρός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (THEOD), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A362105, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-12-1982 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 
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       Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.86762/2020/0003294/ 10.9.2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 
του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2019 
αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΤΣΙΑ-
ΚΟΥ (CAKO) ΜΑΡΙΑ (MARIA) ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ (SPIRO), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A406354, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 15-03-1952 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.114821/2020/0005478/
7.8.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 

του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), γίνεται απο-
δεκτή η από 10-05-2018 αίτηση πολιτογράφησης για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΒΡΕΝΑΪ (VRENAJ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(ANASTASIA) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό 
στοιχεία A542053, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
13-07-1992 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040872309200004*
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