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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.211642/2022/0008775/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 10-04-2018 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΗΛ (επώνυμο) ΝΙΚΗΦΟΡΟΒ (πατρώνυμο) 
ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ που γεννήθηκε στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ την 
01-03-1988 και εγκρίνεται ο εξελληνισμός των ονοματε-
πωνυμικών του στοιχείων από «ΝΙΚΗΦΟΡΟΒ ΜΙΧΑΗΛ» 
σε «ΝΙΚΙΦΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ».

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.219746/2022/0008248/
11-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παρ. 1 
του άρθρου 15 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-10-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΡΒΑΡΑ (επώνυμο) ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ (πατρώνυμο) 
ΕΒΓΚΕΝΙΪ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 05-08-1987.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2675/2022/0000954/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 02-09-2020 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΙΚΙΡΙΤΣΑ Όνομα ΟΛΓΚΟΥΤΣΑ Όν. πατρός 
ΟΡΕΣΤ, γεν. 08-01-1982 στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2712/2022/0000982/
07-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτο-
γράφησης αλλοδαπών των άρθρων 5 έως 8 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 16-09-2022 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Επώνυμο ΧΑΣΑΝΚΟΛΙ Όνομα ΟΛΣΙ Όν. πατρός ΛΥΤΦΙ, 
γεν. 17-08-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο του οποί-
ου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
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.5124/2022/0001590/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 29-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΟΝΑ (όνομα) ΦΙΟΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΧΙΡ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22- 11-2002 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11509/
27-08-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5133/2022/0001697/
19-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5α 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 13-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΕΞΙΕΒ (όνομα) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
(πατρώνυμο) ΟΓΚΝΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30-08-2003 και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 11621/03-10-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5127/2022/0001631/
20-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 05-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ (όνομα) ΖΑΜΙΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΕ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-06-2004 και κα-

τοικεί στον Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
10714/20-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5117/2022/0001546/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 15-09-2022 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΑΛΙΤΣΚΑ (όνομα) ΜΠΕΛΙΣΑ (πατρώνυμο) 
ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-01-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
10437/12-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5125/2022/0001605/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 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 29-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (όνομα) ΡΑΦΑΕΛ (πατρώνυμο) 
ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09- 05-2004 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ, 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 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
10962/27-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.5132/2022/0001677/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
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του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 12-10-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ (πα-
τρώνυμο) ΜΑΡΣΕΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-08-2016 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη 
στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακο-
λουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πα-
τέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 13-07-2001 
και κατέχει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ (SKRAPALLI) (κύριο 

όνομα) ΜΑΡΣΕΛ (MARSEL).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ (SKRAPALLI) (κύριο 

όνομα) ΝΤΑΦΙΝΑ (DAFINA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.5121/2022/0001527/

17-10-2022 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 21-09-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΜΑΡΙΟ (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (πατρώνυμο) 
ΤΖΕΡΤΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-05-2016 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 13-07-2001 και κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΤΖΕΡΤΖ (GJERGJ).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΒΑΤΣΙ (KOVACI) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).

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.5126/2022/0001620/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 04-10-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΔΕΪΒΙΤ (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-2007 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 

επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 11195/23-09-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5131/2022/0001674/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 11-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΛΟΥΜΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΑ (πατρώνυμο) 
ΝΤΕΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-08-2006 
και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 11642/05-10-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Θεσσαλίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5130/2022/0001673/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 11-10-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΒΑΡΒΑΡΑ (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΤΙ (πατρώ-
νυμο) ΕΝΤΟΥΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
19-05-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 12036/06-10-2022 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.5098/2022/0001433/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 29-07-2022 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΕΡΙΟΛΑ (επώνυμο) ΓΚΟΤΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΜΠΑΪΡΑΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-09-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 7932/15-07-2022 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.5123/2022/0001598/
17-10-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
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Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 29-09-2022 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ (πατρώ-
νυμο) ΦΛΟΡΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-07-2007 και κατοικεί στον Δήμο ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2022, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11136/23-09-2022 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
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