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Αρ. Φύλλου 3159

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
Φ.8727/2019/0000628/15-07-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 3225).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την υπό στοιχεία Φ.7687/2022/0000063/
19-05-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης
της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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
11-11-2019 αίτημα της μητέρας του ανήλικου με στοιχεία
(επώνυμο) ΒΑΡΤΑΝΥΑΝ (όνομα) ΠΑΤΡΙΚ (πατρώνυμο)
ΝΟΝΤΑΡΙ, που γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 05-02-2013,

(2)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3819/2022/0001346/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 09-02-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΕΚΑ
(LEKA) ΕΡΑΛΝΤΟ (ERALDO) ον. πατρός ΣΠΥΡΟ (SPIRO),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A492805, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-10-1985 και κατοικεί στον Δήμο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.4903/2022/0000814/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 20-12-2011 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΗΝΤΡΟΣ
(ZHINDRO) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (APOSTOL) ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ
(PETROS), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A496236, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-11-1993 και κατοικεί στον Δήμο
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ.
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3888/2022/0000491/
02-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 24-04-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΟΥΛΟ (LULO)
ΣΟΦΙΑ (SOFIE) ον. πατρός ΜΙΝΕΛΑ (MINELLA), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
υπό στοιχεία A564478, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
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06-02-1966 και κατοικεί στον Δήμο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Α’ Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ
Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την υπό στοιχεία Φ.2500/2018/0001892/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 02-10-2018 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
(MERKURI) ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIRAQ) ον. πατρός ΒΑΣΙΛ
(VASIL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A496468, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-1992 και κατοικεί στον Δήμο
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3163/2022/0000042/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), γίνεται δεκτή η από 17-01-2022 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΝΤΟ
(BUDO) ΒΑΣΙΛΙΕ (VASILIE) ον. πατρός ΚΟΣΜΑ (KOZMA),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) υπό στοιχεία A497827, που γεννήθηκε στην
ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-01-1964 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3186/2022/0000292/
09-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης, 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 16-03-2022 δήλωση - αίτηση του
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΟΥΡΕΛ
(επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-11-2004 και κατοικεί στον Δήμο
ΣΗΤΕΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
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λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.20.4/2641/
10-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3189/2022/0000290/
09-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης
Ιθαγένειας Κρήτης, 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 18-03-2022 δήλωση - αίτηση της
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΛΕΝΑ
(επώνυμο) ΠΑΠΑΣ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-02-2005 και κατοικεί στον
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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.20.4/2804/16-03-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
1. Με την υπό στοιχεία Φ.3185/2022/0000200/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 10-03-2022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΩΝΙΑ (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-04-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 15-05-2003 και
κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα)
ΑΝΤΟΝ (ANDON).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΡΑΝΤΖΑ (RANXHA) (κύριο όνομα) ΕΡΜΑΛΝΤΑ (ERMALDA).
2. Με την υπό στοιχεία Φ.3187/2022/0000215/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 16-03-2022
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δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΚΛΕΟ (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (πατρώνυμο) ΝΤΟΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2008 και κατοικεί στον Δήμο ΣΗΤΕΙΑΣ, 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 του διαμένει
νόμιμα στη χώρα από τις 27-02-2003 και κατέχει άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα)
ΝΤΟΝΤ (DOD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΤΣΙ (DACI) (κύριο όνομα)
ΑΛΙΝΤΑ (ALIDA).
3. Με την υπό στοιχεία Φ.3190/2022/0000241/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης 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 23-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία
(όνομα) ΑΜΕΛΙΑ (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-06-2014 και κατοικεί στον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 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 20-02-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA) (κύριο όνομα)
ΙΛΙΡ (ILIR).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΛΛΙΑ (SALLJA) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΕΤΑ (MARJETA).
4. Με την υπό στοιχεία Φ.3191/2022/0000243/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με
τον ν. 3284/2004 (Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 23-032022 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΑΪΛΑ (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
16-07-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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
28-03-2003 και κατέχει άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΟΛΛΑΡΙ (MUJOLLARI) (κύριο όνομα) ΝΤΡΙΝΙ (DRINI).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΓΙΟΛΛΑΡΙ (MUJOLLARI)
(κύριο όνομα) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA).
5. Με την υπό στοιχεία Φ.3192/2022/0000236/
09-06-2022 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
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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 28-03-2022
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία
(όνομα) ΛΕΩΝΗΣ (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (πατρώνυμο) ΝΑΡΝΤ,
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-05-2015 και κατοικεί στον Δήμο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, 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 του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από τις 02-05-2003 και κατέχει
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΝΑΡΝΤ (NARD).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΙΕΤΡΙ (PJETRI) (κύριο όνομα)
ΦΑΜΠΙΟΛΑ (FABIOLA).
Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.2879/2022/0000417/
09-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, 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 24-02-2022 δήλωση - αίτηση
του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΟΜΑΡΙΟ
(επώνυμο) ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΓΕΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-04-2006 και κατοικεί στον
Δήμο ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 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.20.4/1893 / 23-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.).
Με την υπό στοιχεία Φ.2880/2022/0000421/
09-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης, του Υπουργείου Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β
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του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004,
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 25-02-2022 δήλωση - αίτηση
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΚΑΝΙΣΤΙ (πατρώνυμο) ΚΡΙΣΤΑΚ, που
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-01-2006 και κατοικεί
στον Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 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.20.4/67/11-01-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπό στοιχεία Φ.8727/2019/0000628/15-07-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 3225) ως προς το επώνυμο, γίνεται
η εξής διόρθωση:
από το λανθασμένο:
«ΜΑΛΙ»
στο ορθό:
«ΜΑΛΗ»
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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