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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

10

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας του υπηκόου ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (Ukraine),
επων. ΓΙΑΝΓΙΤΣΕΡ (YANGICHER) όνομα ΝΤΜΙΤΡΟ
(DMYTRO) πατρ. ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ.

2

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπής.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

8

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.

Αρ. Φύλλου 291

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας του υπηκόου ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (Ukraine),
επων. ΓΙΑΝΓΙΤΣΕΡ (YANGICHER) όνομα ΝΤΜΙΤΡΟ
(DMYTRO) πατρ. ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ.
Με την αριθμ. Φ:21501/2016/0036692/20-01-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, ανακαλείται η αριθμ. Φ:21501/2012/
0038447/21-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας του υπηκόου ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
(Ukraine), επων. ΓΙΑΝΓΙΤΣΕΡ (YANGICHER) όνομα ΝΤΜΙΤΡΟ (DMYTRO) πατρ. ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ, γιατί δεν προσήλθε
να δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ΦΕΚ 2279/27-10-2009 (τ. Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 15, 9 και 35 του ν. 3284/2004 και του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 περί ανακλήσεων.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπής.
Με την αριθμ. Φ.34057/2016/0009287/20-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217
Α΄), γίνεται δεκτό το από 11-08-2015 αίτημα του πατέρα
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΤΖΕΛΕΠΗ (όνομα)
ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-07-2015, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ. 11559/2016/0028073/09-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 28-12-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΓΑΠΗ (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΚΑΡΙΜ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 07-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ,
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
29-06-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΛΟΥΚΑ (LOUKA)
(κύριο όνομα) ΚΑΡΙΜ (KARIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑΚ (ABDELMALAK)
(κύριο όνομα) ΡΑΚΙΑ (RAKΙA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ. 1469/2016/0027870/10-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 22-12-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΟΡΕΣΤΗΣ (επώνυμο) ΦΕΡΡΑΣ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-2010, και κατοικεί στο Δήμο
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 22-10-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΕΡΡΑΣ (FERRA)
(κύριο όνομα) ΘΩΜΑΣ (ΤΗΟΜΑ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΑ (DEDA)
(κύριο όνομα) ΔΟΥΡΑΤΑ (DHURATA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(5)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ.34953/2016/0026762/13-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή
η από 26-10-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΚΡΙΣΤΙ (επώνυμο) ΖΙΟΥ (πατρώνυμο) ΦΩΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-2002,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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
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διαμένει νόμιμα στη χώρα από 08-10-1999 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΙΟΥ (ZIU)
(κύριο όνομα) ΦΩΤΟ (FOTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΙΟΥ (ZIU)
(κύριο όνομα) ΥΛΚΑ (YLLKA).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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μο) ΤΣΑΠΟΥΡΙ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17-05-2005, και κατοικεί στο Δήμο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 27-12-2002 και ο πατέρας
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΟΥΡΙ (CAPURI)
(κύριο όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΑΠΟΥΡΙ (CAPURI)
(κύριο όνομα) ΜΠΕΤΑ (BETA).

Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με τη Φ.35291/2015/0018095/12-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
7-11-2015 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με
στοιχεία (όνομα) ΑΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡΑΠ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-4-2000,
και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 11635/35/08-10-2015 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και
την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα
η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ.35665/2015/0019482/20-12-2016 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 08-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΕΡΝΕΣΤ (επώνυ-

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(8)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με τη Φ.34133/2017/0000059/09-01-2017 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 1B του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2016 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα)
ΑΝΤΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΕΜΠΡΙΟΥ (πατρώνυμο) ΛΙΜΟΣ, που
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-09-2000, και κατοικεί στο
Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 30-062015 σύμφωνα με την αριθμ. 16550/24/03-11-16 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με τη Φ.20300/2017/0000243/10-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2016 δήλωση - αίτηση των
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ (επώνυμο) ΑΛΜΠΡΑ (πατρώνυμο) ΣΤΕΛΙΟ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-07-2001, και κατοικεί στο Δήμο
ΒΥΡΩΝΟΣ, 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 24-05-2000 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΛΜΠΡΑ (ALBRA)
(κύριο όνομα) ΣΤΕΛΙΟ (STELIO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΛΜΠΡΑ (ALBRA)
(κύριο όνομα) ΖΑΡΙΕΝΑ (ZHARIENA).

(10)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με τη Φ.35053/2015/0017161/12-01-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
02-11-2015 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚΟΥ
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05-09-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, 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 30-06-2013
σύμφωνα με την αριθμ. 11455/53/06-10-15 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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