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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16061/2022/0004335/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 05-05-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΙ (όνομα) 
ΓΚΕΝΚΛΕΪΝΤ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-08-1998 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 

30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30978/27-04-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16610/2022/0002117/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 13-07-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΑΖΜΑΤΖΕ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΓΚΙΟΡΓΚΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-02-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20358 
(π.ε.)/02-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16671/2022/0002906/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 21-07-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (όνομα) ΤΖΟΒΑΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΠΕΛΛΟΥΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 10-06-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 396/24-05-2017 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.16718/2022/0003297/ 
26.07.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
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Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
28-07-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΚΟΝΟΖΙ (όνομα) ΑΛΝΤΙ (πα-
τρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-07-1992 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, 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 
30-06-2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15376/21-06-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.16544/2022/0000450/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 06-07-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΚΟΡΑΣΒΙΛΙ (όνομα) ΤΙΚΟ 
(πατρώνυμο) ΤΕΝΓΚΙΖΙ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ 
την 04-11-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 11340 (π.ε.)/14-02-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.16438/2022/0003913/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
22-06-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΟΣΙΑ (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 25-06-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - 
ΕΥΟΣΜΟΥ, 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 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.06.2015, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17176 (π.ε.)/01-03-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.16694/2022/0004478/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 25-07-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΟΖΜΑΝΟΒΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) 
ΡΕΒΑΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-03- 1998 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
14548/16-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.16654/2022/0002891/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 18-07-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΟΥΤΙ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 30.11.1997 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 
ΣΥΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την 
παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14999/16-06-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16733/2022/0003825/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 
01-08-2017 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού 
με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (επώνυμο) ΣΑΧΒΕΡΝΤΙΑΝ 
(πατρώνυμο) ΑΣΟΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
25-08-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17388/17-07-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
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2. Με την υπό στοιχεία Φ.16790/2022/0004091/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 08-08-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΕΒΙΝ (επώνυμο) ΜΑΤΡΑΚΟΥ (πατρώνυμο) 
ΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-03-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 29292 (π.ε.)/05-05-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16951/2022/0004389/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 05-09-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΣΛΑΒΤΣΕ (επώνυμο) ΤΡΑΪΤΣΕΒΣΚΙ (πατρώνυμο) 
ΝΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02-09-2002 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 17463/27-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.16801/2022/0004098/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 10-08-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΧΥΣΟ (επώνυμο) ΣΑΧΟ (πατρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-08-2002 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 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 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 16856/04-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.16761/2022/0003845/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 03-08-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοι-
χεία (όνομα) ΣΑΜΠΑΝ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) 

ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
17082/25-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.16964/2022/0004397/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 07-09-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΡΕΖΟ (επώνυμο) ΖΓΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΒΙ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 04-10-1999 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
18555/05-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.16759/2022/0003841/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 03-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΝΙΝΤΑ (επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο) ΣΑΛΙ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-03-2000 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
16838/04-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.16636/2022/0002727/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 14-07-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΛΕΒΙΣ (επώνυμο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-2002 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 17099/06-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16750/2022/0003833/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 03-08-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΙΓΚΛΙ (επώνυμο) ΖΟΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΜΕΧΜΕΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-2001 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1422/24-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16760/2022/0003843/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 03-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (επώνυμο) ΑΓΚΟ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-06-2002 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 17083/25-07-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16814/2022/0004110/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 14-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (επώνυμο) ΦΕΪΖΟΥΛΛΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΛΟΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-08-2002 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 30-06-2017, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 17333/17-07-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.17031/2022/0004751/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 14-09-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΣΟΤΑ (επώνυμο) ΖΓΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΓΚΙΒΙ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 05-05-2002 και κατοικεί 
στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
18554/06-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.17177/2022/0004928/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 05-10-2017 δή-
λωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνο-
μα) ΕΡΣΙΝΤΑ (επώνυμο) ΝΕΖΙΡΙ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-03-2002 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 21749/27-09-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.17094/2022/0004868/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 25-09-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΟΡΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΚΙΟ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, 
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 30-06-2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20690/15-09-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.16937/2022/0004377/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.  1 
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του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 01-09-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΜΙΧΑΛ (επώνυμο) ΡΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2001 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
15836/21-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Με την υπό στοιχεία Φ.16936/2022/0004375/
27-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουρ-
γείου 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 01-09-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΦΟΤΗ (επώνυμο) ΡΙΣΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-05-2001 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΒΟΛΒΗΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
15835/21-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

1. Με την υπό στοιχεία Φ.16753/2022/0003837/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
03-08-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνομα) ΟΛΤΙ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-06-1995 
και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, 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 τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19757 
(π.ε.)/10- 03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16754/2022/0003875/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 03-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας 
της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΥΣΑ (όνομα) ΚΕΤ’ΧΕΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 27-11-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΔΕΛΤΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την 
αριθ. 19761 (π.ε.) / 02-03-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16789/2022/0004090/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 
08-08-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΙΜΟΥΕΤΙΝΥΑΝΟΣΑ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-05-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 38218/29-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.17027/2022/0004829/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 14-09-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της 
ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΙΑΦΑΛΙΑ (όνομα) 
ΕΛΕΟΝΟΡΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 27-02-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛ-
ΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 34643/
24-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.17044/2022/0004843/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
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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 15-09-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΟΥΖΑΚΙ (όνομα) ΤΖΕΝΙΟΛΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΚΕΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29- 11-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 18234/04-08-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.16948/2022/0004387/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας 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 05-09-2017 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπε-
βλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικί-
ας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΥΛΑ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
(πατρώνυμο) ΡΑΚΙΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
21-03-1999 και κατοικεί στον Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 39540 (π.ε.)/
05-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 

(Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.16683/2022/0002919/
26-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνι-
κής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 24-07-2017 δήλωση - αί-
τηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΪΚΟ 
(όνομα) ΙΝΑ (πατρώνυμο) ΤΖΕΜΑΛ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-05-1983 και κατοικεί στον Δήμο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 13-07-2007 από τη ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  
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*02043161208220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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