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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του 

ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ.

Με την υπό στοιχεία Φ.1199/2021/0000439/1-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-

γένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.1199/2016/0000077/17-2-2016 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 564), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το εδάφιο 
α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258) καθώς και 
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) του αλλοδαπού 
ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ που γεν-
νήθηκε στην ΣΥΡΙΑ την 8/1/1969, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΜΟΧΑΜΑΝΤ του 

ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ.

Με την υπό στοιχεία Φ.1198/2021/0000438/1-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.1198/2016/0000076/17-2-2016 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 564), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το εδάφιο 
α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258) καθώς και 
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) του αλλοδαπού
ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΜΟΧΑΜΑΝΤ του ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ που γεν-
νήθηκε στην ΣΥΡΙΑ την 1/10/1974, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνι-

κής ιθαγένειας του ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΙΛΑΛ του 

ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ.

Με την υπό στοιχεία Φ.1196/2021/0000437/1-12-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.1196/2016/0000074/17-2-2016 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 564), περί κτή-
σης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το εδάφιο 
α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258) καθώς και 
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) του αλλοδαπού 
ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΜΠΙΛΑΛ του ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ που γεννή-
θηκε στην ΣΥΡΙΑ την 14/10/1977, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνι-

κής ιθαγένειας του ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΧΑΣΑΝ του 

ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ.

Με την υπό στοιχεία Φ.1160/2021/0000677/30-11-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.1160/2015/0001364/23-12-2015 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας η οποία δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 169/2016), περί 
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το εδάφιο 
α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 (Α’ 258) καθώς και 
του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) του αλλοδαπού 
ΓΑΝΤΟΥΡΑ ΧΑΣΑΝ του ΑΜΠΝΤΟΥΛΡΑΧΜΑΝ που γεννή-
θηκε στην ΣΥΡΙΑ την 10-11-1964, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.1299/2021/0000585/
22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 04-11-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΕΛΙΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 22-08-2001 και η μητέρα της κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.1300/2021/0000586/

22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 04-11-2021 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΖΕΛΟ (επώ-
νυμο) ΜΠΑΝΙ (πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2015 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 29-08-2002 και η μητέρα του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI) (κύριο όνομα) 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (BANI) (κύριο όνομα) 

ΑΡΙΑΝΑ (ARJANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(6)
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.1298/2021/0000580/
22-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώ-
δικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνε-
ται δεκτή η από 01-11-2021 δήλωση - αίτηση του ανήλι-
κου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΒΑΧΙΡ (επώνυμο) 
ΓΙΑΧΟ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑ-
ΝΙΑ την 15-09-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
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έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12481/26-10-2021 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1301/2021/0000598/
22-11-2021 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 08-11-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΜΠΙΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12575/26-10-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1288/2021/0000534/22-11-2021 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019 (Α΄50) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4735/2020 (Α΄197), 
γίνεται δεκτό το από 10-08-2021 αίτημα του (επώνυμο) 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ (όνομα) ΜΙΧΑΛΗΣ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
03-12-1978, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1  του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(8)
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.18291/2019/0001465/
15-11-2021 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 20-11-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΡΜΠΕΤΑ 
(επώνυμο) ΤΖΑΜΠΑΦΤΗ ΠΡΕΛΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, 
που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 24-11-2004 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6062/07-10-2019 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.18297/2019/0001494/
15-11-2021 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 27-11-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΡΒΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΡΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΦΛΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-05-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
4369/20-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.18292/2021/0000360/
15-11-2021 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 20-11-2019 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΙΛΒΑΝΑ 
(επώνυμο) ΠΟΛΕ (πατρώνυμο) ΒΙΚΤΩΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-04-2002 και κατοικεί στον Δήμο 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
6424/20-11-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.18278/2019/0001400/
15-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 06-11-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΜΕΡΚΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-02-2007 και κατοι-
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κεί στον Δήμο ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ, 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 17-04-2003 και κατέχει άδεια διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΑΪ (MERKAJ) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΡΚΑΪ (MERKAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ (GENTJANA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(9)
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.8704/2019/0001387/
19-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένεας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
23-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (πατρώ-
νυμο) ΒΕΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 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 30-07-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) ΒΕΛΙ 

(VELI). 
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΟΥΤΣΙ (RUCI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΕΛΑ (JUELA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.8854/2021/0000796/

19-11-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συν-
δυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 04-08-2021 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ 
(πατρώνυμο) ΚΡΕΣΝΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-04-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
τις 07-01-2003 και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (CARAJ) (κύριο όνομα) 

ΚΡΕΣΝΙΚ (KRESHNIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΡΑΪ (CARAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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