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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΝΕΣΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑ 

(NESTURI NIKOLLA).

Με την υπό στοιχεία Φ.202141/2019/0017833/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.202141/2016/0026160/
07-06-2018 (Β’ 2646) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα 
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), του ομογενούς NESTURI 
(ΝΕΣΤΟΥΡΗ) NIKOLLA (ΝΙΚΟΛΑ) του KOZMA (ΚΟΣΜΑ), 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-11-1936, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(2)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς, ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(HASAPIS GEORGIOS).

Με την υπό στοιχεία Φ.199790/2018/0027023/
16-02-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.199790/2016/0034140/
07-04-2017 (Β’ 1483) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), του ομογενούς HASAPIS 
(ΧΑΣΑΠΗΣ) GEORGIOS (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) του ANDREAS (ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ), που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 08-08-1988 
και κατοικεί στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(3)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΣΙΑΛΗΣ ΜΑΜΑΣ (SIALIS 

MAMAS).

Με την υπό στοιχεία Φ.146652/2017/0036755/
16-2-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ανακαλείται η υπό στοιχεία Φ.146652/2016/0005840/
19-10-2016 (Β’ 3564) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), του ομογενούς SIALIS 
(ΣΙΑΛΗΣ) MAMAS (ΜΑΜΑΣ) του LOIZOS (ΛΟΙΖΟΣ), που 
γεννήθηκε στην ΚΥΠΡΟ την 02-09-1953 και κατοικεί στον 
Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(4)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας του ομογενούς , ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(THOMA STEFANO).

Με την υπό στοιχεία Φ.199954/2019/0017831/
16-2-2022 απόφαση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλείται 
η υπό στοιχεία Φ.199954/2016/0030862/06-02- 2018 (Β’ 
586) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα τις διατάξεις των 
άρθρων 8 και 10 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίη-
σή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 (Α’ 49) και της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010, του ομογενούς 
THOMA (ΘΩΜΑΣ) STEFANO (ΣΤΕΦΑΝΟΣ) του SPIRO 
(ΣΠΥΡΟΣ), που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-10-1988,
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανα-
κλητικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(5)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

Με την υπό στοιχεία Φ.199939/2021/0008486/
16-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του Κώδικα 
της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ν. 3284/2004, Α’ 217),  και μετά 
την από 08/07/2021 έκθεση της Διευθύνουσας το Προ-
ξενικό Γραφείο της Ελλάδας στα ΤΙΡΑΝΑ, γίνεται δεκτή η 
από 16.06.2015 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΧΟΤΖΑ Όνομα ΕΒΙΝΑ Όν. πατρός ΤΖΙΜΟ, γεν. 
09/04/1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.216840/2021/0010490/
11-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 51/16-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτο-
γράφησης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, γίνεται 
δεκτή η από 09-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΥΤΣΙ Όνομα ΑΛΚΙ Όν. πατρός ΣΤΑΒΡΟ, 
γεν. 30-03-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.212981/2022/0000626/
15-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) και μετά το 
υπ΄αρ. 2168/15-06-2021 πρακτικό Συνεδρίας του Συμ-
βουλίου Ιθαγενείας, με το οποίο έγιναν δεκτές ομόφωνα 
οι από 05-08-2019 αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο αιτών 
κατά του υπ’ αρ. 5/06-06-2019 πρακτικού της Επιτροπής 
Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 
09-06-2016 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΤΙΑ Όνομα ΡΑΦΑΤ Όν. πατρός ΑΖΙΖ, γεν. 
10-01-1969 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31190/2021/0008681/
10-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 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 
17-06-2021 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοιχεία 
(επώνυμο) ΤΖΙΟΓΚΑΣ (όνομα) ΙΒΑΝ (πατρώνυμο) ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 31-01-2012, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004 και εγκρίνεται 
η εγγραφή του στα Δημοτολόγια του Δήμου Πεντέλης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
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(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.31132/2021/0009546/
18-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής 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 
23-02-2021 αίτημα της (επώνυμο) ΚΕΛΠΗ (όνομα) ΜΑ-
ΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 27-03-1971, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση 
κτήσης το εδάφιο α’ του άρθρου 1 του ν.δ. 3370/1955 και 
εγκρίνεται η εγγραφή της στα δημοτολόγια του Δήμου 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.2881/2022/0000060/
15-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020, γίνεται δεκτό 
το από 11-06-2021 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΡΑΝΚΑ (όνομα) ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
(πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ την 13-01-2010, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.2900/2021/0000514/
04-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 
όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020, γίνεται δεκτό το 
από 05-10-2021 αίτημα του γονέα του ανήλικου (επώνυ-
μο) ΜΟΡΟΖΟΒ (όνομα) ΑΡΤΕΜ (πατρώνυμο) ΜΑΞΙΜ, που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 03-05-2007, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.2909/2022/0000036/
04-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020, γίνεται δεκτό 
το από 05-10-2021 αίτημα του γονέα της ανήλικης (επώ-
νυμο) ΠΑΛΙΝΑ (όνομα) ΑΓΓΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΪ, 
που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 07-09-2009, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης 
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.2910/2022/0000037/
04-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
τις όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4735/2020, γίνεται δε-
κτό το από 05-10-2021 αίτημα του γονέα της ανήλικης 
(επώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΕΒΑ (όνομα) ΜΙΛΕΝΑ (πατρώνυμο) 
ΣΕΡΓΚΕΪ, που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 25-03-2019, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση 
κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

Ι

(12)
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.2908/2022/0000033/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 24-01-2022 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΡΑΜΑΝΤΑΝ 
(επώνυμο) ΜΠΕΓΚΟ (πατρώνυμο) ΜΕΡΙΤΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11-08-2006 και κατοικεί στον 
Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Φ.21.1/13695/16-12-2021 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
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(13)
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.2706/2021/0000534/
07-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76), σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτή η από 28-
11-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΖΟΥΚΟΒ (όνομα) ΑΡΤΟΥΡ (πα-
τρώνυμο) ΙΓΚΟΡ, που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 
20-04-1994 και κατοικεί στον Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΠΟΛΗΣ, 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 δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελ-
λάδα την 30-06-2015, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.21.1/7380/16-08-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονόματός του από ΑΡ-
ΤΟΥΡ σε ΑΡΘΟΥΡΟΣ.

Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

(14)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3422/2022/0000173/
24-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 03-09-
2021 αίτημα της (επώνυμο) ΜΙΚΟΓΙΑΝ (όνομα) ΚΑΡΙΝΕ 
(πατρώνυμο) ΣΕΪΡΑΝ, που γεννήθηκε στη ΓΕΩΡΓΙΑ την 
26-12-1977, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
με νομική βάση κτήσης το εδάφιο γ’ του άρθρου 1 του 
ν.δ. 3370/1955.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ
Ι

(15)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Με την υπό στοιχεία Φ.3457/2022/0000104/
22-02-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουρ-
γείου 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 01-02-2022 
αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) 
ΟΣΜΑΝ (όνομα) ΜΑΡΑ (πατρώνυμο) ΤΖΟΣΚΟΥΝ, που 
γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 09-10-2018, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝΤΗ

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