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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.123219/2022/0000468/
26-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 
γίνεται δεκτό το από 16-12-2021 αίτημα της (επώνυμο) 
ΜΠΡΙΣΤΟΛ (όνομα) ΛΕΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΙΣ ΕΛΛΙΟΤ ΙΙΙ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 21-08-1967, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.123205/2022/0000122/
25-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 02-12-2021 αίτημα του (επώνυμο) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΦΕΤΤΕΡΜΑΝ (όνομα) ΓΙΟΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΣ (πατρώνυμο) 
ΠΕΡΡΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 21-01-1981, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το εδάφιο 
γ’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(3)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.123269/2022/0001143/
22-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 01-02-2022 αίτημα της (επώνυμο) 
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 
03-12-1963, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(4)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.123246/2022/0000892/
21-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών, 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 16-02-2022 αίτημα της 
(επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (όνομα) ΕΛΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 
17-11-1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(5)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.123224/2022/0000519/
19-07-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), 

γίνεται δεκτό το από 20-01-2022 αίτημα της (επώνυμο) 
ΤΑΟΥΝ (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΝΣΙΣ (πατρώνυμο) ΦΡΑΝΚ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
30-08-1946, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.122813/2022/0004040/
16-06-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών, 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 13-04-2021 αίτημα του γονέα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΠΑΟΥΕΛ ΔΑΒΙΑΣ (όνο-
μα) ΙΑΣΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΠΑΝΟ ΟΡΕΣΤΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-05-2003, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(7)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.120702/2019/ 

0014454/14-02-2022 απόφασης του Προϊστα-

μένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών, του 

Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1480).

Με την υπό στοιχεία Φ.120702/2022/5336/18-07-2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιείται 
η υπό στοιχεία Φ.120702/2019/0014454/14-02-2022 
απόφαση του Διευθυντή Ιθαγένειας Αθηνών (Β’ 1480), με 
την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για κτήση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας της (επώνυμο) ΡΑΝΤΙΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ-ΚΟΥΛΑΔΗ 
(όνομα) ΟΥΝΑ (πατρώνυμο) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (μητρώνυμο) 
ΓΙΟΒΑΝΑ, που γεννήθηκε στην ΣΕΡΒΙΑ την 14/10/2014, 
ως προς το επώνυμο από ΡΑΝΤΙΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ-ΚΟΥΛΑΔΗ 
σε ΚΟΥΛΑΔΗ.

Με εντολή Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.120707/2021/0005285/
05-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 13-11-2019 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ (όνομα) 
ΧΟΥΑΝ ΑΝΔΡΕΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 04-12-2002, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρ-
θρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.120708/2019/0014465/
05-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Αθηνών 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 13-11-2019 αίτημα του πα-
τέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
(όνομα) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΧΡΗΣΤΟΣ, 
που γεννήθηκε στην ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ την 31-08-2004, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.123156/2021/0007471/
05-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 29-11-2021 αίτημα του πατέρα της 
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
(όνομα) ΑΘΗΝΑ (πατρώνυμο) ΛΥΜΠΕΡΗΣ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-10-2012, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.123191/2021/0008089/
07-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Αθηνών 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 21-10-2021 αίτημα του πατέρα του 
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ (όνομα) 
ΗΛΙΑΣ (πατρώνυμο) ΛΑΜΠΡΟΣ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 20-07-2005, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(9)
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.17211/2022/0004952/

01-08-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Β’ Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
06-10-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΟΠΤΣΙΟΥ (όνομα) ΝΕΟΛΑ (πατρώνυμο) ΓΚΕ-
ΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-05-1994 και 
κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 31-05-2017 από 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(10)

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.16768/2022/0003851/
01-08-2022 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 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή 
η από 04-08-2017 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΙΖΑ (όνομα) ΛΑΡΙΣΑ (πατρώ-
νυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-09-1986 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 04-04-2013 από τη ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.10744/2022/0003817/
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 
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δε-
κτή η από 23-11-2015 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΣΙΝΙΑΝ (όνομα) ΒΑΡΝΤΟΥΣ 
(πατρώνυμο) ΡΑΖΜΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
22-08-1987 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοι-
τήσει την 31-10-2014 από ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 
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ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως πτυχιούχος Νοσηλευτικής Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(11)
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.16620/2022/0002122/
01-08-2022 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) ΝΤΙΝΙ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
03-10-1998 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 30-06-2016, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 37388 (π.ε.)/04-05-2017 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16784/2022/0004083/
01-08-2022 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
07-08-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΡΕΤΣΙ (όνομα) ΑΛΕΞ (πατρώνυμο) 
ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-11-1993 και 
κατοικεί στον Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώ-
σει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
41919/28-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16984/2022/0004824/
01-08-2022 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-
09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 

στοιχεία: (επώνυμο) ΑΡΑΠΙ (όνομα) ΜΑΡΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-
02-1994 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 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 412/13-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.17033/2022/0004835/
01-08-2022 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 14-
09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με 
στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΚΑ (όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-04-1994 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 30-06-2012, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 26805/23-03-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.17100/2022/0004872/
01-08-2022 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 
25-09-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (όνομα) ΕΡΙΛΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23-12-1993 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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 30-06-2012, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7496/08-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.17131/2022/0004890/
01-08-2022 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. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
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28-09-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΟΓΚΑ (όνομα) ΝΙΝΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
04-09-1996 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 7498/12-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Ι

(12)

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.16722/2022/0003299/
01-08-2022 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 28-07-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (επώνυμο) ΝΤΟΥΝΓΚΑ (πατρώνυ-
μο) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
19-08- 2002 και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕ-
ΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17078/06-07-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.16821/2022/0004116/
01-08-2022 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 17-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΕΝΑΝΤΑ (επώνυμο) ΣΙΝΚΟΛΛΑ (πατρώνυμο) 
ΛΟΥΛΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29-10-2001 
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 30-06-2016, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42023 (π.ε.) / 19- 05-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.16834/2022/0004127/
01-08-2022 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 21-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοι-
χεία (όνομα) ΑΜΑΡΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΙΑΠΙ (πατρώ-
νυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
05-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣ-
ΜΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-
2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 36141/24-04-2017 βεβαί-
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.16998/2022/0004403/
01-08-2022 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 12-09-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΜΠΙΑΝΑ (επώνυμο) ΡΑΜΑ (πατρώνυμο) ΑΛ-
ΜΠΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-01-2002 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΡΜΗΣ, 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. 18770/28-08-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.17839/2022/0006310/
01-08-2022 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 11-12-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΓΚΛΕΝΤΙΣ (επώνυμο) ΚΕΦΑΛΙΑ (πατρώνυμο) 
ΓΚΕΝΤΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-10-2000 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 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 30-06-2016, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 27969/29-11-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Με την υπό στοιχεία Φ.17074/2022/0004858/
01-08-2022 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 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 22-09-2017 
δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία 
(όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (επώνυμο) ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΒΛΑ-
ΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-2001 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, 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 30-06-2016, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 20693/15-09-2017 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Με την υπό στοιχεία Φ.16893/2022/0004344/
01-08-2022 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 29-08-2017 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΒΑΛΕΡΙΑ (επώνυμο) ΓΚΕΡΤΛΕΪΝ (πατρώνυμο) 
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 25-12-1999 
και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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. 38657/15-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
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*02044282208220008*

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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