
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ-
κνο 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.

2 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 
που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-
τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 
δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

3 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 
Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 
που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος χωρίς να 
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

5 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

6 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

7 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

8 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

9 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

10 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

11 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 

αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως και 

την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελ-

λάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει συμπλη-

ρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα 

η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.

  Με την Φ.2125/2018/0000507/20-07-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
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 αποδε-
κτή η από 22-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΟΥΜΤΟΥΡΙΕ (επώνυμο) 
ΒΟΪΚΑ (πατρώνυμο) ΣΠΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 28-01-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
19-12- 2002 και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ (VOJKA) (κύριο όνομα) 

ΣΠΕΝΤΙ (SHPENDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΟΪΚΑ (VOJKA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ (BRUNILDA).

  Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρώτης Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3831

47913



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47914 Τεύχος Β’ 3831/06.09.2018

(2)

   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει μετά την 9-7-2015 τη φοί-

τηση 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 Φ.7699/2018/0001460/24-07-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
20-03-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΙ (όνομα) ΓΙΟΥΤΖΙΝΑ (πα-
τρώνυμο) ΛΑΒΝΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28- 06-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/2597/16-03-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρώτης Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(3)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό 

που έχει αποφοιτήσει έως και την 8-7-2015 από 

Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Με την Φ.7669/2018/0001374/24-07-2018 απόφαση 
της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
07-03-2018 δήλωση - αίτηση της αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΜΠΕΚΟΛΑΡΗ (όνομα) ΜΑΡΣΙΝΤΑ (πατρώνυ-
μο) ΣΑΜΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1986, 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι κατέχει απολυ-
τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την 05-12-2011 από το 
τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ.

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρώτης Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

(4)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδα-

πό που έχει φοιτήσει ως ανήλικος σε ελληνικό 

σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υπο-

βολής της δήλωσης – αίτησης είναι ενήλικος 

χωρίς να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της 

ηλικίας του.

  Με την Φ.2664/2018/0000193/23-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
29-03-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΡΕΜΣΙ (όνομα) 
ΛΕΝΤΓΙΟΝ (πατρώνυμο) ΒΟΥΛΛΝΕΤ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.21.1/1781/ 
02-03-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης.

Ο  Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

(5)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.9266/2018/0001075/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 22-07-2011 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΒΤΑΝΤΙΛ (επώνυμο) 
ΛΕΟΝΟΒ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΙΝΤΟΝ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 03-10-1958 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας (Η από 22-07-2011 θετική Γνωμοδότηση της 
Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του άρθρου 15
παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) στο Νοβοροσ-
σίσκ Ρωσίας και η από 05-06-2018 θετική Γνωμοδότη-
ση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3 του 
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/)).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
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(6)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.9257/2018/0002476/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-11-2011 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΦΕΝΤΟΡ (επώνυμο) 
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ που γεννήθηκε στο 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 27-07-1972 για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΦΕΝΤΟΡ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ σε 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (Η από 18-11-2011 θετική 
Γνωμοδότηση της Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτρο-
πής του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
στο Νοβοροσσίσκ Ρωσίας και η από 05-06-2018 θετική 
Γνωμοδότηση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 
παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/)).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(7)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

     Με την Φ.4161/2018/0002465/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 11-11-2011 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΤΑΤΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΠΑΛΑΝΤΟΒΑ (πατρώνυμο) ΙΟΥΡΙΪ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 13-12-1975 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας (Η από 10-11-2011 θετική Γνωμοδότηση της 
Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του άρθρου 15
παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) στο Νοβοροσσίσκ 
Ρωσίας και η από 05-06-2018 θετική Γνωμοδότηση της Α΄ 
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α΄/)). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(8)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

      Με την Φ.3843/2017/0019131/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-05-2014 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΑ (επώνυμο) 
ΡΙΜΠΑΛΚΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 28-02-1958 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας (Η από 14-05-2014 θετική Γνωμοδότηση της 
Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του άρθρου 15
παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) στο Νοβοροσσίσκ 
Ρωσίας και η από 05-06-2018 θετική Γνωμοδότηση της Α΄ 
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217/Α΄/)).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(9)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

     Με την Φ.8877/2018/0011027/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 18-05-2012 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΣΠΥΡΙΔΩΝ (επώνυ-
μο) ΓΚΡΑΤΣΕΒ (πατρώνυμο) ΓΚΕΝΝΑΝΤΙΪ που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 27-08-1971 για την απόκτηση της Ελ-
ληνικής ιθαγένειας (Η από 18-05-2012 θετική Γνωμοδό-
τηση της Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του 
άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) στο Νο-
βοροσσίσκ Ρωσίας και η από 05-06-2018 θετική Γνωμο-
δότηση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3
του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/)).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(10)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

     Με την Φ.3069/2018/0002474/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 14-02-2014 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ (επώνυμο) 
ΠΟΥΖΙΝ (πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΤΡ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 24-09-1977 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός 
του από ΓΚΕΟΡΓΚΙΪ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Η από 14-02-2014 θε-
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τική Γνωμοδότηση της Τριμελούς Ειδικής Προξενικής 
Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 
217 Α΄) στο Νοβοροσσίσκ Ρωσίας και η από 05-06-2018 
θετική Γνωμοδότηση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρ-
θρου 15 παρ. 3 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/)).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 

Ι

(11)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

     Με την Φ.2618/2018/0002470/20-07-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2013 αίτηση 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΕΛΝΤΑΡ (επώνυμο) 
ΣΙΛΙΜΠΕΕΒ (πατρώνυμο) ΡΟΥΣΛΑΝ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 04-02-1990 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας (Η από 29-11-2013 θετική Γνωμοδότηση της 
Τριμελούς Ειδικής Προξενικής Επιτροπής του άρθρου 15
παρ. 3 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) στο Νοβοροσσίσκ 
Ρωσίας και η από 05-06-2018 θετική Γνωμοδότηση της 
Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3284/
2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/)).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ     

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