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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
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.1077/2022/0005532/
23-03-2022 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 25-05-2017 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ (επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΣΤΡΙΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-2000 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχο-
λείου στην Ελλάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 1230/28/03-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2759/2022/0005271/
23-03-2022 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 08-11-2017 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΙΑΝ 
(επώνυμο) ΚΕΡΤΣΟΥΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΣΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-07-2001 και κατοικεί 
στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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. 
14360/13/04-10-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3121/2022/0004054/
23-03-2022 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 14-02-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΣΑ (επώ-
νυμο) ΤΣΟΤΣΙΑ (πατρώνυμο) ΣΕΦΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-09-2000 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20370/19/
09-01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.3141/2022/0003711/
23-03-2022 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 28-02-2018 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΑΝΤΙΚ (πατρώνυμο) ΣΟΚΟΛ, που γεννήθηκε 
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στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-02-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2246/7/14-02-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.3171/2022/0005771/
23-03-2022 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 10-01-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώ-
νυμο) ΑΡΑΠΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-04-2001 και κατοικεί στον Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 
30-06-2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17960/10/23-11-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3428/2022/0000201/
31-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 
09-09-2021 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) 
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝΟΒΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΑΡΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ στις 14-10-2006, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3451/2022/0000202/
31-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 
09-09-2021 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝΟΒ (όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤ (πατρώνυμο) ΚΑΡΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΣΘΟΝΙΑ στις 23-07-2012, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3452/2022/0000203/
31-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 
09-09-2021 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) 
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝΟΒ (όνομα) ΡΟΜΠΕΡΤ (πατρώνυμο) ΚΑΡΕΝ, 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ στις 13-06-2019, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3450/2022/0000200/
05-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 09-09-2021 
αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυμο) ΑΒΤΑΝΤΙΛΙΑΝ 
(όνομα) ΑΡΑΜΑΪΣ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ στις 21-12-2012, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3449/2022/0000199/
05-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 
09-09-2021 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) 
ΑΒΤΑΝΤΙΛΙΑΝ (όνομα) ΡΟΖΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ στις 05-03-2014, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3448/2022/0000198/
05-04-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 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 09-09-2021 
αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΑΒΤΑΝΤΙΛΙΑΝ 
(όνομα) ΕΒΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΕΝ, που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ στις 03-04-2021, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.6386/2022/0000177/
08-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα 
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της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217) όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του 
ν. 4873/2021 (Α΄248), γίνεται δεκτή η από 27-07-2021 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΟΥΠΑ Όνομα ΑΛΤΙΝ Όν. πατρός 
ΠΟΥΛΟΥΜΠ, γεν. 21-02-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ
Ι

(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.3313/2021/0000344/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6 καθώς και των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 23-03-2018 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΕΡΜΟΥ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός ΓΙΟΥΡΙ, 
γεν. 31-05-1979 στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, στο πρόσωπο της 
οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.3452/2021/0000385/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6 καθώς και των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 27-07-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΙΡΝΟΒΑ Όνομα ΓΚΑΛΙΝΑ Όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΙ, γεν. 06-09-1970 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, στο πρό-
σωπο της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.3438/2021/0000347/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών των άρθρων 5, 6 καθώς και των άρθρων 
7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος 
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η 
από 10-02-2020 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΧΟΜΟΒΑ Όνομα ΓΙΑΝΑ Όν. πατρός 
ΑΛΕΞΑΝΤΡ, γεν. 02-07-1983 στην ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.6073/2021/0001823/
08-03-2022 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), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4873/2021 
(Α’248), γίνεται δεκτή η από 16-12-2019 αίτηση πολιτογρά-
φησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΟΛΟΜΟΪΤΣΕΒΑ Όνομα ΟΛΕΝΑ Όν. πατρός 
ΟΛΕΞΙ, γεν. 02-11-1967 στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
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.6513/2022/0000140/
22-03-2022 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 31-01-2022 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) ΜΕΤΣΕ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2011 και κα-
τοικεί στον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 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 τις 09-02-2003 και 
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΕ (MECE) (κύριο όνομα) ΝΙΚΟ 

(NIKO).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΣΕ (MECE) (κύριο όνομα) 

ΕΡΙΟΝΑ (ERIONA).

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
Ι

(8)
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.6409/2022/0000368/
22-03-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
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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 15-09-2021 δήλωση - αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΤΖΙ 
(επώνυμο) ΜΙΕΣΤΡΙ (πατρώνυμο) ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, 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 30-06-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
963/18-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

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