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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ.1575/2019/0000403/ΑΚ/20-06-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 
217 Α'), γίνεται δεκτό το από 18-08-2018 αίτημα του γο-
νέα του ανήλικου, κατά το χρόνο της αίτησης, (επώνυμο) 
ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΦΟΥΡΤΑΝΤΟ (όνομα) ΑΡΘΟΥΡ (πατρώ-

νυμο) ΑΝΤΡΕ ΛΟΥΙΣ, που γεννήθηκε στη ΒΡΑΖΙΛΙΑ στις 
15-02-2001, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.4 του 
ν.3284/2004.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

Ι

(2)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ.1597/2019/0000351/ΑΚ/21-06-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 09-04-2019 αίτημα του 
γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΖΕΓΚΕΡ (όνομα) ΚΑΛΥΨΩ 
(πατρώνυμο) ΜΠΡΑΪΑΝ ΡΟΛΑΝ ΜΠΟΥΣΑΪΝΤ, που γεννή-
θηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 10-03-2013, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 παρ.1 του ν.3284/2004.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ.1596/2019/0000344/ΑΚ/21-06-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται δεκτό το από 09-04-2019 αίτημα 
του γονέα της ανήλικης (επώνυμο) ΤΣΙΛΑΚΟΥ (όνομα) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΒΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-11-2017, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3284/2004.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Πολιτογράφησης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ  

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.4256/2019/0000258/18-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 28-02-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑ (επώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΗ 
(πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 29-03-2001, και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 09-09-2016 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/1430/19-02-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

2. Με την Φ.4244/2019/0000690/18-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή 
η από 30-01-2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
δαπού με στοιχεία (όνομα) ΧΑΣΑΝ (επώνυμο) ΜΟΥΣΤΑ 
(πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-04-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.43/468 / 17-01-2019 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Ιθαγένειας Θεσπρωτίας

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

(5)
    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.4245/2019/0000472/18-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η 
από 01-02-2019 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΛΕΡ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΕ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
την 13-03-1999, και κατοικεί στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, 
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 παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2018 σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.43/8446/11-10-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηπείρου .

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Ιθαγένειας Θεσπρωτίας

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την Φ.4247/2019/0000627/18-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις 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 12-02-2019 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΟΝΑΤΟ (επώ-
νυμο) ΜΠΟΦΕ (πατρώνυμο) ΕΝΤΜΕΝΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-07-2012, και κατοικεί στο Δήμο 
ΣΟΥΛΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτι-
κού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε 
ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 19-03-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΟΦΕ (BOFE) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΕΝΤ (EDMENT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΟΦΕ (BOFE) (κύριο όνομα) 

ΜΠΕΣΜΙΡΑ (BESMIRA).
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2. Με την Φ.4239/2019/0000715/18-06-2019 από-
φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, 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 28-01-2019 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΣΕΛΟ (επώνυμο) ΧΥΚΑ (πατρώνυμο) ΜΑΡΙΟΥΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-01-2012, και κατοικεί 
στο Δήμο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 16-05-2006 και ο πατέρας του 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΗΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα) ΜΑ-

ΡΙΟΥΣ (MARJUS)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΗΥΚΑ (ΗΥΚΑ) (κύριο όνομα) ΣΑ-

ΝΤΙΛΙΑΝΑ (SANTILJANA).

  Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Ιθαγένειας Θεσπρωτίας

ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Με την Φ.4232/2019/0000685/18-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 07-01-2019 αίτημα του (επώνυμο) 
ΜΠΟΥΤΑΣΗΣ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-1974, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν.3284/2004.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Ιθαγένειας Θεσπρωτίας

  ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

Ι

(8)
   Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού.

  Με την Φ.4702/2019/0000905/25-06-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 25/22-11-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή η 
από 12-6-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΙΝΑ, Όνομα ΚΟΥΙΤΙΜ, Όν. πατρός ΖΙΧΝΤΙ, 
γεν. 23/6/1975 στην Αλβανία, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(9)

    Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού .

   Με την Φ.4712/2019/0000902/25-06-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 25/22-11-2018 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνε-
ται δεκτή η από 23-6-2015 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΑΡΚΟΥ, Όνομα ΓΚΕΡΓΚΙ, Όν.πατρός ΝΙΚΟΛ, 
γεν. 23/04/1980 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(10)

    Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.4725/2019/0000908/25-06-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217 
Α'), όπως ισχύουν και μετά το 27/05-12-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται δεκτή 
η από 03-07-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΝΤΣΙΟΥ ΜΑΚΡΗΣ, Όνομα ΡΑΛΟΥΚΑ ΣΟΡΙ-
ΝΑ, Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑΕ, γεν. 22/10/1972 στη Ρουμανία, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με εντολή Υπουργού
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
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(11)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ.3338/2018/0003245/13-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 02-10-2018 αίτημα της (επώνυμο) 
ΛΟΥΚΕΤΤΙ-ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΑΡΑΤΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΑ 
(πατρώνυμο) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑ-
ΖΙΛΙΑ την 11-12-1967, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.2 
του ν.3284/2004.

 Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(12)
     Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

   Με την Φ.3436/2019/0000755/13-06-2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α'), 
γίνεται δεκτό το από 30-10-2018 αίτημα του (επώνυμο) 
ΠΑΟΥΕΛΛ (όνομα) ΑΛΑΝ ΤΖΟΡΤΖ (πατρώνυμο) ΑΛΑΝ 
ΕΡΝΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΖΑΜΠΙΑ την 18-06-1959, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.γ' του ν.δ.3370/1955.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

(13)

    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει φοιτήσει ως ανήλικη σε ελληνικό σχο-

λείο στην Ελλάδα και κατά το χρόνο υποβολής 

της δήλωσης - αίτησης είναι ενήλικη χωρίς να έχει 

συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της. 

   Με την Φ.8173/2019/0001704/24-06-2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή 

η από 18-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-

δαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 

έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΥΛΥΚ-

ΜΠΑΣΙ (όνομα) ΓΚΕΡΑΛΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΜΑΝΟΛ, που 

γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-09-1997, και κατοικεί 

στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη 

επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με την 

αριθ. Φ.20.4/4309/17-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-

ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Με εντολή Ειδικού Τομεακού 

Γραμματέα Ιθαγένειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κρήτης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ     

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