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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2567/2020/0001652/
21-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 20-04-2016 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΣΤΑΜΠΕΡΕΚ ΚΑΤΕΛΑΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΟΛΙΒΙΕΡ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2006, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3372/2021/0000422/
21-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 26-11-2018 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) 
ΤΡΙΓΩΝΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 07-11-2017, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3753/2021/0000405/
21-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουρ-
γείου 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 15-12-2020 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΝΔΩΡΕΑΝΘΗ 
(πατρώνυμο) ΑΣΤΕΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
22-11-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με 
νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3772/2021/0000443/
21-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 31-08-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΑΛΤΑ (όνομα) ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (πατρώνυμο) ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-08-2019, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3773/2021/0000453/
21-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 07-09-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΖΑΧΟΥ (όνομα) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
29-12-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.3774/2021/0000454/
21-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργεί-
ου 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 07-09-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΖΑΧΟΥ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.9460/2021/0001010/
20-08-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 16/16-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η 
από 10-02-2017 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογε-
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΑΜΠΑΝΑΪ Όνομα ΕΝΓΚΕΛ Όν. πατρός ΝΤΑ-
ΝΕ, γεν. 11-03-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.3349/2021/0000180/
01-03-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
3/17-07-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, γίνεται δεκτή η από 
14-02-2019 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΙΘ Όνομα ΖΑΚΛΙΝ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΑΙΡΗ Όν. 
πατρός ΤΖΟΝ ΑΛΜΠΑΝ ΓΟΥΪΛΙΑΜ, γεν. 13-02-1959 στο 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

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.5644/2021/0001437/
22-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 11-08-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΚΡΑΣΤΑ (πατρώνυμο) ΟΡΙΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-10-2003 και κατοικεί στον Δήμο 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.4/623/ 
25-02-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5638/2021/0001602/
22-09-2021 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 28-07-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΛΕΟΝΕΛ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΥΝΤΙ (πατρώνυμο) ΡΟΛΑΝΤΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-10-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.20.4/3571 / 23- 07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.5637/2021/0001633/
22-09-2021 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 28-07-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΟΥΙΖΑ (επώ-
νυμο) ΠΙΡΟΛΙ (πατρώνυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-08-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
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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 υπό στοιχεία Φ.20.4/2955/
23- 07-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.4905/2021/0001051/
24-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργεί-
ου 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 10-09-2021 
αίτημα του (επώνυμο) ΛΟΓΚΑΣ (όνομα) ΦΙΛΙΠ ΛΟΥΙΣ 
(πατρώνυμο) ΛΟΥΙΣ ΦΙΛΙΠ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 19-06-1965, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

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.5643/2021/0001452/
22-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-11-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΥΡΤΕΖΑ (όνομα) ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΕΝΤΟΥ-
ΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06-10-1993 και 
κατοικεί στον Δήμο ΕΡΕΤΡΙΑΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5123/21-06-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5647/2021/0001603/
22-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας 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 12-08-2021 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΑΡΚΟΥ 
(όνομα) ΦΛΟΡΙΑΝ (πατρώνυμο) ΤΖΕΡΤΖ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18-02-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2019, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/ 
5804/26-08-2019 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας.

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

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-

νειας (Κ.Ε.Ι.)

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8984/2021/0001583/
28-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 08-07-2021 δήλωση - αίτηση 
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΟΡΓΚΙΤΟ 
(επώνυμο) ΛΑΜΑΪ (πατρώνυμο) ΦΕΪΖΙ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16- 03-2005 και κατοικεί στον Δήμο 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 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 υπό στοιχεία Φ.20.4/ 
9027/21-09-2020 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κρήτης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8981/2021/0001563/
28-09-2021 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 06-07-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΕΣΙ (επώ-
νυμο) ΛΙΜΕ (πατρώνυμο) ΕΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-09-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΜΑ-
ΛΕΒΙΖΙΟΥ, 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 
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30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/5485/
15-06-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

Με εντολή Προϊσταμένη Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
   Στην υπό στοιχεία Φ.14256/2021/0002282/03-08-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών (Β΄ 3929), διορθώ-
νεται ο τόπος γέννησης 

από το εσφαλμένο:
«Ρωσία»

στο ορθό :
«Ουζμπεκιστάν». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Β΄ Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας)

Ι

(9)

   Στις υπό στοιχεία Φ.4865/2021/0000754/13-08-2021, 
Φ.4879/2021/0000818/09-08-2021 και Φ.4775/2020/ 
0002370/09-08-2021 αποφάσεις της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, (Β΄ 4165), στη σελίδα 56005, στη β΄ στήλη, ο προ-
τελευταίος στίχος, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 
στο ορθό: 
«Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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