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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
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.22598/2016/0022430/17-07-2017 απόφαση του Συντονιστή 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
09-11-2016 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (επώνυμο)
ΣΛΑΠΕΚ (πατρώνυμο) ΝΤΑΡΙΟΥΣ ΒΛΟΤΖΙΜΙΕΖ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-11-1998, και κατοικεί στο
Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την
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παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 10885/42/
21-07-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015
τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν
ενήλικη αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της
ηλικίας της.
Με την αριθμ. Φ.35570/2017/0007753/04-07-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 02-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΑΡΟΥΣΙ (όνομα) ΛΕΪΝΤΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12-01-1995, και κατοικεί στο Δήμο
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας
της επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την
αριθμ. 12320/177/05-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
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 την Φ.35511/2017/0013611/28-06-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
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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 01-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΣΕΡΤΖΙΟ (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 16-09-2003, 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 διαμένει νόμιμα στη χώρα από
04-09-2002 και η μητέρα του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα)
ΦΛΟΡΙΟΝ (FLORION).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΡΟΛΛΙ (TEROLLI) (κύριο όνομα)
ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(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 την Φ.35944/2017/0008105/05-07-2017 απόφαση
του Συντονιστή 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 18-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΕΡ (επώνυμο) ΝΤΟΓΚΑ
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 27-09-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
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
29-01-2003 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΓΚΑ (DOGA) (κύριο όνομα)
ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΓΚΑ (DOGA) (κύριο όνομα)
ΕΡΜΙΝΟΛΑ (ERMINOLA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
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(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 την Φ.35896/2017/0008007/07-07-2017 απόφαση
του Συντονιστή 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
16-12-2015 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με
στοιχεία (όνομα) ΦΙΟΝΑ (επώνυμο) ΚΑΣΑ (πατρώνυμο)
ΧΡΗΣΤΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-09-2005,
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι ενεγράφη στην
Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί
να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, η μητέρα της
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-09-2002 και η μητέρα
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα)
ΧΡΗΣΤΟ (KRISTO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΣΑ (KASA) (κύριο όνομα) ΙΛΛΥΡΙΑΝΑ (ILIRJANA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ
Ι

(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλλοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ.36007/2015/0021135/11-07-2017 απόφαση
του Συντονιστή 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 22-12-2015
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία
(όνομα) ΕΥΑΝΘΙΑ (επώνυμο) ΜΥΣΤΕΚΙΑ (πατρώνυμο)
ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 07-11-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την
αριθμ. 14280/18/04-12-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

28903
(7)

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.5016/2015/0003293/24-07-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται
δεκτό το από 09-01-2015 αίτημα του (επώνυμο) ΖΑΚΕΤΤΙ
(όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (πατρώνυμο) ΟΥΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 26-01-1969, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ΄ του ν.δ. 3370/1955.
2. Με την αριθμ. Φ.5017/2015/0001203/24-07-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται
δεκτό το από 09-01-2015 αίτημα του (επώνυμο) ΖΑΚΕΤΤΙ
(όνομα) ΝΤΑΒΙΝΤΕ (πατρώνυμο) ΟΥΜΠΕΡΤΟ, που γεννήθηκε στην ΙΤΑΛΙΑ την 15-08-1971, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
1 εδ.γ΄ του ν.δ. 3370/1955.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.6265/2016/0005447/24-07-2017
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α), γίνεται
δεκτό το από 18-07-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (όνομα)
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΤΙΜΟΛΕΩΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-10-2011, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Φ.6750/2017/0001564/24-07-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής
ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή
η από 30-03-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
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δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΑΪ (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΕΡΙΦ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 15-01-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΡΟΔΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την
αριθμ. 21432/03-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεύχος Β’ 2775/09.08.2017

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ. 1721/2016/0004177/24-07-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 29-12-2016 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (όνομα) ΑΚΟ (πατρώνυμο) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 19-08-2015, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του
ν. 3284/2004.
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Φ.3246/2017/0002436/24-07-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε
συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
ελληνικής ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 11-05-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΙΣΟ (όνομα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21-05-1993, και κατοικεί στο Δήμο
ΡΟΔΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.3/2430/17-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
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Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικη αλλοδαπή που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα.
Με την Φ. 1845/2017/0000970/24-07-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, 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
06-04-2017 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΤΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ
(πατρώνυμο) ΜΙΡΓΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 25-03-2000, και κατοικεί στο 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/3903/
11-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κρήτης.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
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