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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52231/2022/0005413/
06.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 06.11.2020 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΡΑΜΙΡΕΖ, όνομα ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ, 
όν. πατρός ΧΟΣΕ ΛΟΥΪΣ, γεν. 14.01.1987 στο ΜΕΞΙΚΟ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.49829/2022/0009522/
06.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-

δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 17.10.2022 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΟΜΣΟΝ, όνομα ΜΠΑΡΙ ΤΖΟΝ, όν. πατρός 
ΤΖΟΡΤΖ ΚΙΘ, γεν. 28.04.1971 στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 
στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ου-
σιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.38878/2022/0007449/
06.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 14.06.2016 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΓΚΟΤΣΗ, όνομα ΝΤΕΝΙΣΑ, όν. πατρός ΛΙΛΙ, 
γεν. 23.09.1981 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.53335/2022/0006939/
09.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 22.06.2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΕΜΟΝΙΑ, όνομα ΛΙΛΙΑ, όν. πατρός ΡΟΜΑΝ, 
γεν. 17.02.1971 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρόσωπο της οποί-
ας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.53484/2022/00009526/
6.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης 
αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8 του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 13.10.2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΡΟΣΛΙΑΚΟΒΑ, όνομα ΣΒΕΤΛΑΝΑ, όν. πατρός 
ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ, γεν. 24.04.1978 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, στο 
πρόσωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσια-
στικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.52663/2022/0009649/
24.01.2023 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 δεκτή η από 15.04.2021 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ (BUZUKA) ΚΑΛΛΙΟΠΗ (KALOPI) ον. πα-
τρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A273729, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15.07.1998 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.53303/2022/0010604/
24.01.2023 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 δεκτή η από 01.06.2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (DHIAMANDI) ΜΙΧΑΛΗΣ (MIHALLAQ) ον. 
πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAJOT), κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία 
A372229, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09.05.1983 
και κατοικεί στον Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.53370/2022/0007550/
24.01.2023 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 δεκτή η από 18.07.2022 αίτηση πολιτο-
γράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΚΕΝΤΗΤΟΣ (KENTITU) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (YORGO) ον. πατρός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (TODOROS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία B02039, 
που γεννήθηκε στην ΤΟΥΡΚΙΑ την 01.12.1978 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.53086/2023/0000460/25.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Κεντρικού Τομέα και Δυτικής 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 27.12.2021 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΙΤΟΣ (όνομα) ΣΤΕΦΑΝΟΣ (πατρώνυμο) ΓΙΩΡΓΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02.11. 2021, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή 
του στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4215/2023/0000847/31.1.2023 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 15.09.2020 αίτημα της 
(επώνυμο) ΤΟΣΟΥΝΟΒΑ (όνομα) ΛΟΥΝΑ (πατρώνυμο) 
ΠΑΡΑΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 15.02.1974, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.2954/2022/0000597/17.01.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(Α’ 49) γίνεται δεκτή η από 01.12.2022 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΓΚΙΝΗ (GJINI) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (IZABELA) ον. πατρός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ (QIRJAKO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A462830, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04.01.2000 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(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.1806/2023/0000022/31.01.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένει-
ας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 24.11.2022 δήλωση-αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΚΣΙΝ 
(όνομα) ΣΟΡΙΝ ΛΑΟΥΡΕΝΤΙΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΤ, 
που γεννήθηκε στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ την 24.06.2002 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής 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 30.06.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
477/17.02.2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
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.4526/2022/0001410/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 08.03.2022 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑΜ (επώ-
νυμο) ΣΑΧΙΝ (πατρώνυμο) ΕΣΑΜ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 04.11.2015 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 26.10.2005 και κατέχει άδεια διαμονής επί 
μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΙΜ (SALIM) (κύριο όνομα) 

ΕΣΑΜ (ESAM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΧΜΑΝΤ (AHMAD) (κύριο όνο-

μα) ΑΝΤΑΟΥΙΑ (ADAWIA).

2. Με την υπό στοιχεία Φ.4592/2022/0001200/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 

γίνεται δεκτή η από 11.10.2022 δήλωση-αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 
(επώνυμο) ΤΣΟΥΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΙ, που γεννή-
θηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24.05.2016 και κατοικεί στον 
Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελ-
ληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 19.06.2003 και η μητέρα της 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΑΝΙ (CULANI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΙ (SPARTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΑΝΙ (CULANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΕΡΤΑ (ALBERTA).

3. Με την υπό στοιχεία Φ.4593/2023/0000040/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 11.10.2022 δήλωση-αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (επώνυμο) 
ΤΣΟΥΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΣΠΑΡΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13.11.2009 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19.06.2003 και η μητέρα της κατέχει άδεια δι-
αμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΑΝΙ (CULANI) (κύριο όνομα) 

ΣΠΑΡΤΙ (SPARTI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΛΑΝΙ (CULANI) (κύριο όνο-

μα) ΑΛΜΠΕΡΤΑ (ALBERTA).

4. Με την υπό στοιχεία Φ.4605/2022/0001401/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 31.10.2022 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡΙΤ (επώνυμο) 
ΜΑΤΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09.10.2009 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 14.12.2005 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΟ (MATO) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔ (FATBARDH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΟ (MATO) (κύριο όνομα) 

ΣΑΦΙΓΚΕ (SAFIGJE).
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5. Με την υπό στοιχεία Φ.4606/2022/0001402/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 31.10.2022 δήλωση-αίτηση των γονέ-
ων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΣΤΙΡ (επώνυμο) 
ΜΑΤΟ (πατρώνυμο) ΦΑΤΜΠΑΡΔ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 09.10.2009 και κατοικεί στον Δήμο ΗΓΟΥ-
ΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από τις 14.12.2005 και κατέχει άδεια διαμονής δε-
καετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΤΟ (MATO) (κύριο όνομα) 

ΦΑΤΜΠΑΡΔ (FATBARDH).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΤΟ (MATO) (κύριο όνομα) 

ΣΑΓΙΓΚΕ (SAFIGJE).

6. Με την υπό στοιχεία Φ.4607/2023/0000041/24.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 31.10.2022 δήλωση-αίτηση των γο-
νέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΟΝ (επώνυ-
μο) ΓΚΑΝΕΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΛΓΚΕΡΤ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26.04.2016 και κατοικεί στον Δήμο 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχό-
μενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμι-
μα στη χώρα από τις 27.05.2003 και κατέχει δελτίο μόνι-
μης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΑΝΕΛΛΑΡΙ (GANELLARI) (κύριο 

όνομα) ΑΛΓΚΕΡΤ (ALGERT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΝΕΛΛΑΡΙ (GANELLARI) (κύ-

ριο όνομα) ΑΡΙΟΛΑ (ARJOLA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ 

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