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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.15394/2020/0007447/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 40/18-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 28-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΤΟΛΛΟΥΜΙ, όνομα: ΑΡΤΑ, όν. πατρός: ΦΙΛΙΠ, 
γεν. 07-02-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 19182/2020/0004406/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 26/11-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΙΝΤΑΣΒΙΛΙ, όνομα: ΙΡΜΑ, όν. πατρός: ΣΙΜΟΝΙ, 
γεν. 14-07-1969 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.19265/2020/0004415/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 23/03-07-2019 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΛΙΟΥΜΠΙΜΟΒΑ, όνομα: ΒΙΟΛΙΑ, όν. πατρός: 
ΒΑΛΕΡΙΟΣ, γεν. 12-10-1969 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 19199/2020/0004413/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 19/05-06-2019 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΙΛΛΑΡΙΟΝΟΒΑ, όνομα: ΑΛΛΑ, όν. πατρός: ΙΒΑΝ, 
γεν. 20-09-1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.20618/2019/0015807/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 5/24-01-2020 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-12-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ, όνομα: ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ, όν. 
πατρός: ΙΣΜΑΪΛ, γεν. 06-12-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.28468/2020/0011984/13-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/ 2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 18/03-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 23-07-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΑΜΠΛΕΤΤ, όνομα: ΚΑΡΟΛ-ΑΝΝ, όν. πατρός: 
ΑΛΛΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣ, γεν. 15-04-1962 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.27716/2020/0008164/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 14/17-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 02-04-2019 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επώνυμο: ΚΛΑΪΒ-ΒΡΕΚΟΣΙ, όνομα: ΙΖΑΜΠΕΛ ΝΑΤΑΣΑ, όν. 
πατρός: ΧΕΝΡΙ ΑΡΤΣΕΡ, γεν. 19-02-1959 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.27691/2020/0007533/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 3/24-05-2019 πρακτικό της Β΄ Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΓΟΥΑΪΣΜΑΝ, όνομα: MAPI ΤΖΑΝΕΤ, όν. πατρός: 
ΡΕΤΖΙΝΑΛΝΤ ΦΡΑΝΚ, γεν. 02-03-1967 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(2)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.15413/2020/0004343/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.), (ν. 3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 15/08-05-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-01-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΑΝΤΟΝΙΟΥ, όνομα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όν. πατρός: 
ΛΑΜΕ, γεν. 04-01-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.15433/2020/0004344/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 15/08-05-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 28-01-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΝΤΑΛΛΕΝΓΚΑ, όνομα: ΙΡΕΝΑ, όν. πατρός: 
ΣΑΜΠΑΝ, γεν. 01-08-1980 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.15587/2020/0004349/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 3/30-01-2019 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΜΑΛΙΚΛΛΑΡΙ, όνομα: ΦΑΤΜΙΡΕ, όν. πατρός: ΣΑΜΠΡΙ, 
γεν. 16-04-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 17729/2019/0005422/03-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 58/14-12-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-05-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΝ, όνομα: ΓΚΑΡΕΓΚΙΝ, όν. πατρός: 
ΤΣΟΛΑΚ, γεν. 09-10-1968 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 17724/2020/0004962/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 57/12-12-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 26-05-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΝ, όνομα: ΜΑΡΙΝΕ, όν. πατρός: 
ΑΪΡΑΠΕΤ, γεν. 02-09-1970 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ. 17955/2020/0004401/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 7/27-02-2019 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 07-06-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΤΣΕΝΑΪ, όνομα: ΦΡΕΝΤ, όν. πατρός: ΜΟΥΣΑ, 
γεν. 23-12-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ. 19385/2020/0004437/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 22/26-06-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 22-09-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΣΥΛΙΑ, όνομα: ΑΡΤΑ, όν. πατρός: ΝΕΠΤΟΝ, γεν. 
01-06-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ. 19132/2020/0007394/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 19/05-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 01-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΠΑ Όνομα ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΑΡΣΙ, γεν. 
01-02-1976 στην ΑΛΒΑΝΙΑ , για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ. 19187/2020/0004847/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
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όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 19/05-06-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-09-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΖΟΥΠΑ, όνομα: ΑΡΤΑΝ, όν. πατρός: ΚΑΛΕΜ, γεν. 
22-09-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

10. Με την υπό στοιχεία Φ.19278/2020/0007401/ 20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 20/12-06-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής γί-
νεται δεκτή η από 15-09-2016 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΣΤΡΟΥΝΑ, όνομα: ΣΙΛΒΙΑ, όν. πατρός: 
ΝΤΟΥΜΙΤΡΟΥ, γεν. 15-02-1969 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπό στοιχεία Φ.19285/2020/0004423/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 20/12-06-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-09-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΣΤΡΟΥΝΑ, όνομα: ΣΕΡΤΖΙΟΥ, όν. πατρός: 
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ, γεν. 31-03-1963 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την υπό στοιχεία Φ.19268/2020/0005500/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 20/12-06-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-09-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΧΑΣΑΝΚΟΛΛΙ, όνομα: ΒΙΟΛΑΝΤΑ, όν. πατρός: 
ΙΜΠΡΑΧΙΜ, γεν. 24-09-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(3)

    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ. 19455/2020/0000313/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 22/26-06-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-09-2016

αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΙΒΑΝΟΒΑ, όνομα: ΣΤΕΦΚΑ, όν. πατρός: 
ΒΑΣΙΛ, γεν. 22-04-1974 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.25572/2020/0005153/31-08-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 40/18-12-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-05-2018
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΧΙΛΑΛ, όνομα: ΑΪΜΑΝ, όν. πατρός: ΧΑΝΝΑ, 
γεν. 15-06-1980 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ. 19477/2019/0015240/12-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 2/15-01-2020 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 29-09-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΖΑΜΟΥΡΙ, όνομα: ΑΙΜΕΝ, όν. πατρός: 
ΑΜΠΝΤΕΛΛΑΤΙΦ, γεν. 04-11-1981 στην ΤΥΝΗΣΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ. 17326/2020/0003094/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν.  3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 4/06-02-2019 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 12-05-2016
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΤΕΛΧΑ, όνομα: ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, όν. πατρός: 
ΚΙΑΝΙ, γεν. 13-06-1962 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ. 16850/2019/0013081/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 46/24-10-2018 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-04-2016
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΧΑΤΖΙΛΛΑΡΙ, όνομα: ΘΟΜΑ, όν. πατρός: 
ΠΕΤΡΟ, γεν. 24-12-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ. 17423/2020/0008130/20-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 5/13-02-2019 πρακτικό της Επι-
τροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 17-05-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Επώνυμο: ΓΚΕΛΟΣΙ, όνομα: ΓΚΕΛΙΝΕ, όν. πατρός: ΝΤΟΥΕ, 
γεν. 11-09-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.21232/2020/0011169/
12-11-2020 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 ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 24/22-07-2020 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα 
και Ανατολικής Αττικής γίνεται δεκτή η από 09-02-2017
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο: ΟΧΡΙ, όνομα: ΕΛΙΝΤΑ, όν. πατρός: ΜΠΑΣΚΙΜ, 
γεν. 30-07-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.26658/2020/0009795/12-11-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 16/24-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 31-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΠΙΛΕΡΙ-ΜΠΡΟΥΝΟ, όνομα: ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ, όν. 
πατρός: ΚΑΣΤΡΕΝΤΖΕ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ, γεν. 13-06-1977 στην 
IΤΑΛΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την υπό στοιχεία Φ. 18634/2020/0007967/
12-11-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), 
όπως ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 18/29-05-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής 
Αττικής γίνεται δεκτή η από 14-07-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΤΖΑΦΑ, όνομα: ΑΛΜΠΑΝ, όν. πατρός: 
ΡΑΜΑΖΑΝ, γεν. 01-06-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(4)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπών.

  1. Με την υπό στοιχεία Φ.1256/2020/0000599/02-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 14/11-06-2019 πρακτικό της Β΄ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-

λάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από 29-06-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΚΑΓΙΟ, όνομα: ΦΑΤΜΠΑΡΔ, όν. πατρός: 
ΣΕΦΙΤ, γεν. 27-10-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1277/2020/0000595/02-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 14/11-06-2019 πρακτικό της Β΄ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από 01-08-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΤΟΠΑΛΛΙ, όνομα: ΒΑΛΜΠΟΝΑ, όν. πατρός: 
ΓΚΟΥΡΙ, γεν. 10-01-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1283/2020/0000550/02-11-2020 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως 
ισχύει και μετά το υπ΄αρ. 22/05-11-2019 πρακτικό της Β΄ 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου γίνεται δεκτή η από 14-09-2016 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΧΟΤΖΑ, όνομα: ΜΠΛΕΝΤΑΡ, όν. πατρός: ΑΖΕΜ, γεν. 
14-01-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.

  Με την υπ΄ αρ. Φ.19705/2020/0000310/10-11-2020 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελλη-
νικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) (ν. 3284/2004 - Α΄217), όπως ισχύει 
και μετά το υπ΄αρ. 15/19-09-2019 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου γίνεται δεκτή η από 22-06-2016 αίτηση πολιτογράφη-
σης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο: ΠΡΕΝΓΚΑ, όνομα: ΜΑΡΚ, όν. πατρός: ΝΤΟΥΕ, 
γεν. 25-04-1964 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ     

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