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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογε-

νή.

Με την υπό στοιχεία Φ.99008/2022/0005707/16.1.2023 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Αθηνών του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 
(Α΄ 217), όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του 
με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 (Α΄50) και 
βάσει της θετικής γνωμοδότησης της Α’ Ειδικής Επιτρο-

πής, όπως διατυπώθηκε στο 01/02-03-2018 πρακτικό 
της, γίνεται δεκτή η από 25-05-2015 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία: επών. ΝΤΕΛΙΟΥ (DELIU), όνομα ΜΑΡΙΑ 
(MARIA), πατρ. ΣΕΡΤΖΙΟΥ, μητρ. ΑΝΤΖΕΛΑ, που γεννήθη-
κε στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ στις 21-06-1996, καθώς στο πρόσωπο 
της συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

Ι

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.32539/2022/0006942/
10-02-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ.  4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 23-10-2019 
αίτημα του γονέα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, (όνομα) ΑΡΙΑΔΝΗ, (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-07-2019, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η 
εγγραφή της στον Δήμο Καλλιθέας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.34472/2023/0000238/
01-02-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 03-12-2021 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΚΑΤΣΟΡΧΗ, (όνομα) ΓΚΙΟΥΝΕΣ ΝΤΙΑΝΑ, (πατρώνυμο) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-02-2021, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή της στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Με την υπό στοιχεία Φ.34573/2022/0003148/
20-01-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 19-04-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΟΛΙΒΑΡΕΣ, (όνομα) ΒΑΣΙΛΕΙΑ, 
(πατρώνυμο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΕΝΕ-
ΖΟΥΕΛΑ την 27-03-2020, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο 
Νέας Σμύρνης.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.35003/2022/0007579/
13-01-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 09-12-2022 
αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΖΕΣΤΑΝΑΚΗΣ, (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, (πατρώνυ-
μο) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-06-2007, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 
και εγκρίνεται η εγγραφή του στον Δήμο Κορυδαλλού.

5. Με την υπό στοιχεία Φ.35056/2022/0002987/
11-01-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και 
Νήσων, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), γίνεται δεκτό το από 28-04-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυ-
μο) ΣΟΥΛΑΚΗ ΦΑΣΕΤ, (όνομα) ΜΑΡΙΑ, (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ την 
24-03-2021, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στον Δήμο Καλλιθέας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ι

(3)
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.1813/2023/0000132/20.2.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδι-
κα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται 
δεκτή η από 12-01-2023 δήλωση-αίτηση της ενήλικης 

αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟ-
ΚΟ, (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΚΗ, (πατρώνυμο) ΑΓΚΟΥΣ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 20-03-2004 και κατοικεί στον 
Δήμο ΧΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 541/
23-02-2022 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βο-
ρείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(4)
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.1866/2023/0000208/ΑΚ/
20-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 25-10-2022 δή-
λωση-αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνο-
μα) ΑΡΜΠΙΑΝ, (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ, (πατρώνυμο) ΚΟΥΙΤΙΜ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29-11-2016 και κατοι-
κεί στον Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, 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 01-07-2003 και κατέχει 
άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA), (κύριο όνομα) 

ΚΟΥΙΤΙΜ (KUJTIM).
ΜΗΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ (GJOKA), (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΕΛΑ (MARSELA).

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Βορείου Αιγαίου

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

Ι

(5)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΚΟΚΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ (KOKA 

KLODJAN).

Με την υπό στοιχεία Φ.3755/2023/0000364/20.2.2023 
απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται η υπό 
στοιχεία Φ.3755/2013/0000213/18-02-2013 απόφαση 
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της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄ 665), περί κτήσης της ελληνι-
κής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3838/2010 (Α’ 49) του ομογενούς KOKA (ΚΟΚΑ) 
KLODJAN (ΚΛΟΝΤΙΑΝ) του MICO (ΜΗΤΣΟΣ) που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-02-1983 και κατοικεί στον 
Δήμο ΡΟΔΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.1358/2022/0000631/3-2-2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφησης αλλο-
δαπών των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 
19-12-2022 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΚΟΥ, όνομα ΒΑΛΜΠΟΝΑ, όν. πατρός 
ΑΜΠΝΤΙ, γεν. 06-07-1982 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, στο πρόσωπο 
της οποίας συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋ-
ποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ. 5901/2022/0002598/
03-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α΄248), 
γίνεται δεκτή η από 28/12/2022 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΙΝΤΙΝΑ, όνομα ΜΑΡΙΑ, όν. πατρός ΛΕΟΝΙΝΤ, 
γεν. 14/02/1981 στη ΡΩΣΙΑ, στο πρόσωπο της οποίας 
συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ. 5552/2022/0000873/
14-02-2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολιτογράφη-
σης αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8

του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α΄ 217), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4873/2021 (Α΄248), 
γίνεται δεκτή η από 14/09/2021 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΝΛ ΧΑΪΝΤΑΡ, όνομα ΝΑΣΑΤ, όν. πατρός 
ΧΑΛΝΤΟΥΝ, γεν. 01/01/1990 στη ΣΥΡΙΑ, στο πρόσωπο 
του οποίου συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

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.1361/2023/0000019/14.2.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 16-01-2023 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑ-
ΛΙΑΪ (όνομα) ΕΝΤΙ, (πατρώνυμο) ΣΟΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07- 02-2004 και κατοικεί στον Δήμο 
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος, αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 276/12-01-2023 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

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.1362/2023/0000030/8.2.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 24-01-2023 δήλωση - αίτη-
ση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝ-
ΝΑ, (επώνυμο) ΛΟΥΜΑΪ, (πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-02-2005 και κατοικεί 
στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
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την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 429/
18-01-2023 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.1356/2022/0000601/14.2.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ιθαγέ-
νειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 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 12-12-2022 
αίτημα της (επώνυμο) ΚΙΡΣΕΝ (όνομα) ΕΛΙΣΑΒΕΤ (πα-
τρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 

08-03-1992, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΟΛΓΑ ΚΑΟΥΝΑ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.18528/2022/0001104/5.1.2023 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το 
από 23-07-2021 αίτημα του (επώνυμο) ΣΙΜΠΣΟΝ, (όνομα) 
ΜΑΘΙΟΥ ΤΖΕΪΜΣ, (πατρώνυμο) ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΙΧΑΗΛ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 13-4-1973, 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 
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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