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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.30986/2021/0006314/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 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 
19-05-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΦΡΑΓΚΟΣ (όνομα) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, που γεννή-
θηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 03-04-1967, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης του εδάφιο α’  του άρθρο 1 του ν.δ. 3370/1955 
και εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δημοτολόγια του 
Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31004/2021/0006782/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης  
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 17-05-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΓΚΑΝΑ (όνομα) ΕΛΕΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-09-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή 
της στα δημοτολόγια του Δ. Αμαρουσίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.30980/2021/0006541/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης  
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 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 
22-03-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΚΟΣΟΝ (όνομα) ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ (πατρώνυμο) ΑΛΑΝ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩ-
ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 10-06-1974, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την 
εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. Αμαρουσίου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.30748/2021/0003714/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 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 
23-02-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΦΑΦΟΥΤΗΣ- ΜΑΡΚΕΤΖΑΝΙ (όνομα) ΦΙΝΤΙΑΣ 
(πατρώνυμο) ΞΕΝΟΦΩΝ, που γεννήθηκε στην ΔΑΝΙΑ την 
21-08-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνουμε την εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.28682/2021/0005710/
15-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 27-06-2019
αίτημα του (επώνυμο) ΙΑΤΡΙΔΗΣ (όνομα) ΣΤΑΥΡΟΣ (πα-
τρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 13-11-1960, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή του στο 
Δ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.7745/2021/0000237/01-09-
2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Α’ Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 04-06-2020 αίτημα του πα-
τέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ 
(όνομα) ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΚΥΡΙΑΚΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 03-06-2012, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

 Με την υπό στοιχεία Φ.7801/2021/0000492/
01-09-2021 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 17-08-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ (όνομα) ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΣΟΥΗΔΙΑ την 20-03- 2020, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ι

(6)
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.2803/2021/0001149/ΑΚ/
15-09-2021 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 16-04- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) ΚΙΤΑΝΙ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙ-
ΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-02-2011 και 
κατοικεί στον Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από τις 13-04-2010 και ο πατέρας της 
κατέχει βεβαίωση μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΙΤΑΝΙ (KITANI) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ (ADRIATIK).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΤΑΝΙ (KITANI) (κύριο όνομα) 

ΜΟΖΑ (MOZA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(7)
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.9842/2021/0000571/
20-09-2021 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 
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(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 08-03- 2021 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΝΤΕΣΙΛΝΤΑ (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (πατρώνυμο) 
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-03-2014 
και κατοικεί στον Δήμο ΚΩ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 25-11-2002 και κατέχει άδεια 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (MANDRI) (κύριο όνομα) 

ΑΣΤΡΙΤ (ASTRIT).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΝΤΡΙ (MANDRI) (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΪΤΙΜΕ (KUJTIME).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.10053/2021/0002177/

17-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης 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 15-09-2021 δήλωση - αί-
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (όνομα) ΡΟΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-04-2003 και κατοικεί 
στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 εννέα τάξεων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 4604/07-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.9549/2020/0001873/15-
09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης 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 20-07- 2020 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΣΟΦΙΑ (επώνυμο) ΤΣΒΕΤΚΟΒΙΤΣ (πατρώνυμο) 
ΖΕΛΙΚΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-04-2009 
και κατοικεί στον Δήμο ΡΟΔΟΥ, 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 22-12-2005 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΒΕΤΚΟΒΙΤΣ (CVETKOVIC) (κύριο 

όνομα) ΖΕΛΙΚΟ (ZELJKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΒΕΤΚΟΒΙΤΣ (CVETKOVIC) (κύ-

ριο όνομα) ΙΒΑΝΑ (IVANA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.8753/2020/0000593/
02-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
10-12-2019 αίτημα του γονέα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ (όνομα) ΤΖΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
(πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-09-2002, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.8754/2020/0000651/
02-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
19-05-2020 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (πα-
τρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις 
ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 19-07-2007, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.8839/2021/0000128/
02-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
10-12-2019 αίτημα του γονέα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ (όνομα) ΝΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 17-04-2004, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1438/1984.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.8842/2021/0000123/
02-09-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
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 
10-12-2019 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ (όνομα) ΧΕΛΕΝΑ ΠΑΤΡΙΣ (πατρώνυμο) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 10-01-2010, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
   Στην υπό στοιχεία Φ.114190/2018/0018815/

17-08-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
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μένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στη Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4340) στη σελίδα 53105, 
στην στήλη Β στον στίχο 10 εκ των άνω, διορθώνεται:

το λανθασμένο:
«27-02-2018»
στο ορθό:
«22-09-2017». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών)

Ι

(10)
   Στην υπό στοιχεία Φ.9206/2020/0000400/31-03-2021 

απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2328), σελ. 26794, 
Στήλη Β΄,παρ. 4 στίχο 9, γίνεται η εξής διόρθωση ως προς 
την ημερομηνία γέννησης:

από τη λανθασμένη: 
«10-10-2003»

στην ορθή: 
«11-09-2003». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

Ι

(11)
   Στην υπό στοιχεία Φ.18285/2019/0001447/

19-05-2021) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2799) στη σελίδα 36796 στην Β΄ στήλη, στον 7ο στίχο 
εκ των άνω διορθώνεται 

το εσφαλμένο: 
«ΖΟΥΖΑΝΑ (SYZABA)»
στο ορθό: 
«ΣΟΥΖΑΝΑ (SUZANA)». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - 
Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  

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