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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1.- Με την υπό στοιχεία Φ.95496/2021/0000674/
06-10-2021 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. 14/21-05-2019 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 31-03-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΔΗΜΟ όνομα ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ όν. πατρός ΘΑ-
ΝΑΣ, γεν. 01-08-1953 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.95663/2021/0004582/
06-10-2021 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. 4/11-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 16-04-2015 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΟΒΡΟΥΖΑΪ όνομα ΑΡΝΤΙΑΝ όν. πατρός 
ΤΖΑΦΕΡ, γεν. 02-12-1967 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.102829/2021/0003266/
06-10-2021 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. 31/12-11-2019 πρακτικό της Β’ Επιτροπής Πολι-
τογράφησης Αθηνών Α’, γίνεται δεκτή η από 07-04-2016 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΚΟΣΙ όνομα ΜΑΡΙΑ όν. πατρός ΙΣΛΑΜ, 
γεν. 12-03-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.118271/2019/0001802/
29-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 31-01-2019 αίτημα της (επώνυμο) 
ΛΕΒΗ (όνομα) ΓΙΑΦΙΤ (πατρώνυμο) ΙΣΑΑΚ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 09-09-1973, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.118268/2019/0001798/
29-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 31-01-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΛΕΒΗ (όνομα) ΓΙΑΝΙΒ (πατρώνυμο) ΙΣΑΑΚ, που γεννή-
θηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 08-09-1976, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Iθαγένειας Αθηνών

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

I

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.122187/2021/0000120/
29-10-2021 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 01-09-2020 αίτημα της (επώνυμο) 
ΝΤΥΜΑ (όνομα) ΣΑΝΤΡΙΝ ΜΑΡΤ ΚΑΤΡΙΝ (πατρώνυμο) 
ΖΑΝ-ΛΟΥΪ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΡΟΜΠΕΡ, που γεννήθηκε στην 
ΓΑΛΛΙΑ την 28-04-1963, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ’ του 
ν.δ. 3370/1955.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

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.12912/2021/0003434/
27-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας 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 20-05-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΜΠΑΜΠΑΣΙΑΝ (όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) 
ΛΕΒΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-12-1997 
και κατοικεί στον Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 19648 (π.ε) / 
29-03- 2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.12476/2021/0006113/
27-10-2021 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 07-04-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΑΔΗ (όνομα) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΙΩ-
ΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-1992 και 
κατοικεί στον Δήμο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία 19627 (π.ε.) / 22-03-2016 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.13131/2020/0010493/
27-10-2021 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. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 09-06-2016 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΟΛΟΤΑΡΕΒΑ (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (πατρώνυ-
μο) ΙΒΑΝ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 10-05-1986
και κατοικεί στον Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη, αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της, επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23502/22-11-2012 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

4.- Με την υπό στοιχεία Φ.16043/2021/0004149/
27-10-2021 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. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 04-05-2017 
δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ (όνομα) ΜΑΡΙΝΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΛΟΥΛΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17-06-1997 και κατοικεί στον Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά πριν τη συμπλήρω-
ση του 23ου έτους της ηλικίας του, επιτυχώς την παρακο-
λούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα 
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με την υπό στοιχεία 23976 (π.ε.) / 16-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Β΄ Περιφερειακής
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

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.21151/2021/0000986/
21-10-2021 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 27-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΡΙΣΤΕΛΑ 
(επώνυμο) ΣΕΝΙΑ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-02-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Τοπική Κοινότητα 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06- 2021 σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.53.1/7889/20-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.21152/2021/0000987/
21-10-2021 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 27-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΑΝΑ (επώνυ-
μο) ΒΑΣΙΛΕΒΑ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 15-02-2006 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (Δημοτική Κοινότητα ΜΕΣΟΛΟΓ-
ΓΙΟΥ) για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2021 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/7758/16-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3.- Με την υπό στοιχεία Φ.21153/2021/0000988/
21-10-2021 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 28-09-2021 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώ-
νυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 06- 09-2005 και κατοικεί στον Δήμο 

ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 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 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.43/6644/13-09-2021 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ηπείρου.

4.- Με την υπό στοιχεία Φ.21154/2021/0000993/
21-10-2021 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 30-09-2021 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (επώ-
νυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-09- 2006 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 
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 30-06-2021, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.53.1/7429/14-09-2021 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1.- Με την υπό στοιχεία Φ.1868/2019/0000282/
22-10-2021 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 
15-03-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΑΡΙΟΛΗΣ (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρώνυμο) 
ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2018, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2.- Με την υπό στοιχεία Φ.1869/2019/0000283/22-
10-2021 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 
15-03-2019 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΑΡΙΟΛΗΣ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
30-06-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
Στην υπό στοιχεία Φ.5201/2020/0001953/04-09-2020 

απόφαση  του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (Β’ 4065), διορθώνεται το πατρώνυμο: 
από το λανθασμένο: «ΜΠΑΛΤΖΙΤ»
στο ορθό:σ «ΜΠΑΛΤΖΙΤ ΣΙΝΓΚ».

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση
Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02053261711210004*
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