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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.145119/2017/0032929/10-11-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄), 
όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις διατάξεις 
του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 1 του 
ν. 3838/2010 και με το υπ’ αριθμ. 7/09-06-2017 πρακτι-
κό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 06-07-2006 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΓΙΟΥΜΠΙ Όνομα ΣΑΝΤΙ Όν. πατρός ΦΑΧΝΤ, 
γεν. 21-07-1973 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

 Ι 

(2)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπής. 

 Με την Φ.204761/2017/0035030/23-11-2017 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 (217 Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 32/11-05-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και Ανατο-
λικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 09-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΕΡΕΒΣΚΑ Όνομα ΑΛΙΝΑ Όν. πατρός ΣΕΡ-
ΓΚΙΙ, γεν. 15-07-1993 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 Ι 

(3)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.201412/2017/0031828/22-11-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 4/27-01-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
20-01-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΟΥΣΟ Όνομα ΡΑΪΜΟΝΤΑ Όν. πατρός ΗΛΙ-
ΓΙΑ, γεν. 23-06-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 144288/2017/0028259/22-11-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής Ιθαγενές που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 22 παρ. 
1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθμ. 13/19-09-2017 
πρακτικό της Α Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογρά-
φησης που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών γίνε-
ται δεκτή η από 16-02-2009 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΛΕΜΑΣΙ Όνομα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Όν. πατρός 
ΑΝΤΙΛ, γεν. 17-02-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 Ι 

(4)
   Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.144701/2017/0033101/16-11-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ισχύουν και μετά το 11/05-03-2014 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
18-10-2012 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΘΕΡΚΙΑΪ Όνομα ΠΕΤΡΙΤ Όν. πατρός ΚΟΛ, γεν. 
20-02-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.198485/2017/0032906/16-11-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 14/17-03-2015 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 
Πειραιώς & Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-05-2012 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΜΙΡΝΟΒΑ Όνομα ΒΙΚΤΩΡΙΑ Όν. πατρός 
ΙΒΑΝ, γεν. 18-12-1974 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.207626/2017/0033002/16-11-2017 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 22/2016/13-10-2016 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 22-03-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΚΑΝΕΒΑ Όνομα ΤΟΝΤΟΡΚΑ Όν. πατρός ΜΑ-
ΡΙΝ, γεν. 24-10-1947 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

(5)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την Φ.37234/2017/0023716/03-11-2017 απόφα-
ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΓΚΕΡΛΟΥΪΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ 
(πατρώνυμο) ΡΕΖΕΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 04-11-2007, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
16-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΖΕΑΡΤ (RREZEART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).
2. Με την Φ.37235/2017/0023715/03-11-2017 απόφα-

ση 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 07-03-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΓΚΛΙΝΑ (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ 
(πατρώνυμο) ΡΕΖΕΑΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-04-2006, και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολεί-
ου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
16-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΡΕΖΕΑΡΤ (RREZEART).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΟΥΛΟ (SULO) (κύριο όνομα) 

ΙΡΜΑ (IRMA).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

 Ι 

(6)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.1038/2017/0000874/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1B του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 22-04-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΙΡΑ (όνομα) ΜΑΡΙΟ (πατρώνυμο) 
ΣΕΛΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-12-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα 
με την αριθμ. Φ.20.4/2627/23-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.1134/2017/0001137/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1B του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 08-06-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΟΥΖΑ (όνομα) ΕΡΑΛΝΤ (πα-
τρώνυμο) ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
08-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4/3847/10-05-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

3. Με την αριθμ. Φ.1168/2017/0001178/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 04-07-2016 δήλωση - αίτηση 
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-
μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΤΑΦΑ (όνομα) ΝΤΕΣΑΡΑ (πατρώνυμο) ΝΤΥ-
ΛΑΒΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 23-08-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 
Φ.20.4/4444/24-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ.1219/2017/0001167/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1B του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-09-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 

με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΝΙ (όνομα) ΟΡΓΚΕΣΤ (πα-
τρώνυμο) ΜΠΕΝΤΡΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
26-08-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.20.4./5803/21-07-2016 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθμ. Φ.1223/2017/0001122/17-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1B του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 09-09-2016 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΝΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΛΑΒΕΡΤΙΝΟ 
(πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ-
ΔΑ την 11-07-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΛΕΒΑΔΕΩΝ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 10-09-2014 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5221/
05-09-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε-
ρεάς Ελλάδας. 

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

 Ι 

(7)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ.8424/2017/0016512/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελλη-
νικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται απο-
δεκτή η από 01-07-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου 
αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση 
του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΙΝΑΚΟΥΣ (όνομα) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (πατρώνυμο) ΑΝΤΩΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-11-1995, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 4743/
14-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθμ. Φ.9044/2017/0004930/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Μακεδονίας - Θράκης, 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 30-01-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ (όνομα) ΓΙΟΥΛΙΑΝ (πατρώνυμο) ΚΩΤΣΟ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-10-1988, και κατοικεί 
στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 30-06-2008 σύμφωνα με την αριθμ. 6391/
21-07-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθμ. Φ.9040/2017/0005222/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 31-01-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΑΛΕΜΙ (όνομα) ΕΡΓΙΣ (πατρώνυμο) ΣΕΛΑΝΤΙΝ, που γεν-
νήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-12-1988, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 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 Ελλάδα 
την 30-06-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 7624/11-07-2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

4. Με την αριθμ. Φ.9042/2017/0005101/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-01-2017 δήλωση - αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΟΥΣ-
ΚΑ (όνομα) ΡΑΟΥΛ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννή-
θηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-08-1993, και κατοικεί στο 
Δήμο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. 12653/04-08-2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Με την αριθμ. Φ.8449/2017/0010162/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 06-07-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΓΚΙΜΟΣΙΑΝ (όνομα) ΑΛΙΚ (πατρώνυμο) ΣΑΜΒΕΛ, που 
γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 17-04-1987, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής 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 30-06-2006 σύμφωνα με την αριθμ. 35310 
(π.ε.)/16-05-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(8)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

1.  Με την αριθμ. Φ.9085/2017/0006697/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 17-03-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΖΑΜΟΥΡΕΛΙ (όνομα) ΙΜΕΝΤΑ (πατρώνυμο) 
ΒΑΖΑ, που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 28-11-1991, 
και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 10-02-2008 σύμφωνα 
με την αριθμ. 16872/29-08-2011 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθμ. Φ.9133/2017/0007170/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 24-03-2017 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ (όνομα) ΜΙΚΕΛ (πατρώνυμο) 
ΣΠΙΡΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 26-09-1986, 
και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, 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 εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006 σύμφωνα 
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με την αριθμ. 30986/07-12-2011 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθμ. Φ.9430/2017/0010794/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, 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 17-07-2017 δήλωση - 
αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΠΡΙΦΤΗ (όνομα) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (πατρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-1997, και κα-
τοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθμ. 3961/16-
11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας.

4. Με την αριθμ. Φ.9482/2017/0011453/23-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 28-07-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου 
έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (όνο-
μα) ΠΕΤΡΟ (πατρώνυμο) ΠΑΝΤΙ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 13-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθμ. 28427 
(π.ε.)/06-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
ονοματεπωνύμου του από ΠΕΤΡΟ ΠΑΛΙ σε ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΙ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ   

 Ι 

(9)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.3577/2017/0003016/17-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, 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 Κώ-
δικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση 

των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-06-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤ1ΔΑΣ, 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 14-12-1999 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARI) 

(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
2. Με την Φ.3578/2016/0003313/17-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης, 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 Κώ-
δικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-02-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΛΑΟΥΡΑ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-08-2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 14-12-1999 και η μητέρα 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARΙ) 

(κύριο όνομα) ΣΠΥΡΟ (SPIRO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ (MUCOLLARΙ) 

(κύριο όνομα) ΣΟΝΙΛΑ (SONILA).
3. Με την Φ.3920/2017/0000666/17-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, 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 Κώ-
δικα ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 29-08-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙ-
ΝΕΛΑ (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΑΪ (πατρώνυμο) ΠΑΣΚΟ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 10-06-2001, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, 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 26-08-1998 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΑΪ (MARINAΪ) (κύριο όνο-

μα) ΠΑΣΚΟ (PASHKO).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΑΪ (MARINAΪ) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝΑ (ARDIANA).
4. Με την Φ.4001/2017/0002700/17-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας -Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
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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΄), γίνε-
ται αποδεκτή η από 25-10-2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΦΑΜΠΙΟΛΑ 
(επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (πατρώνυμο) ΠΑΟΥΛΙΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-04-2010, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα από 27-06-2003 και ο πατέρας της 
κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ διαμένοντος.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (DEDGJONAJ) 

(κύριο όνομα) ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΪ (DEDGJONAJ) 

(κύριο όνομα) ΤΟΝΕ (ΤΟΝΕ).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

Ι

(10) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.16990/2017/0001592/14-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
22-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΙΑΝΓΚΠΡΟΜ (όνομα) ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ (πατρώνυμο) ΓΟΥIΤΣΙΑΡΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-06-1996, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 
σύμφωνα με την αριθμ. 533 / 09-02-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

2. Με την αριθμ. Φ.17215/2017/0001077/14-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
17-08-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΡΟΚΟΥ (όνομα) ΚΙΑΡΑ (πα-
τρώνυμο) ΝΤΟΝΤΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
11-04-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2014 σύμφωνα με την 
αριθμ. 1990 / 05-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων.

3. Με την αριθμ. Φ.17283/2017/0001171/14-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθη-
κε 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 Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 
26-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΧΤΑΡ (όνομα) ΡΑΜΠΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΧΟΥΣΣΑΙΝ, που γεννήθηκε στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ την 
18-08-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 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 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθμ. 5542 / 24-10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(11) 
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 

 1. Με την Φ.17409/2017/0001524/14-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-05-2015 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΓΚΟΛΕ-
ΜΗ (GOLEMI) ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA) ov. πατρός ΤΟΛΗ (TOLI), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α449921, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 17-02-1982 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

2. Με την Φ.17414/2017/0000551/14-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 01-03-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΑΛΟΥΣΗΣ 
(ALUSHI) ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ (SOTIR), 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α431790, που γεννήθηκε στην ΑΛ-
ΒΑΝΙΑ την 29-08-1989 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
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3. Με την Φ.17435/2017/0000566/14-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 24-03-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΑ-
ΜΗΣ (ΒΑΜΙ) ΑΝΕΣΤΗΣ (ANESTI) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
(KRISTAQ), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α608359, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-04-1993 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

4. Με την Φ.17507/2017/0001285/14-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 07-07-2017 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ (KAPURANI) ΖΩΙΤΣΑ (ZOICA) ον. πατρός 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ-
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α431727, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-12-1990 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

5. Με την Φ.17500/2017/0001222/14-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 αίτηση 
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΑΜΠΑ-
ΝΗ (SHABANI) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA) ov. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
(FILIP), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α325066, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 14-03-1960 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

6. Με την Φ.17484/2017/0001106/14-11-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 31-05-2017 αίτη-
ση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ (KAPURANI) ΜΠΛΕΡΙΝΑ (BLERINA) ον. πα-
τρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ (VANGJEL), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α608226, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-06-1986 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

Ι

(12)
 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού 

 Με την Φ. 1726/2017/0000930/10-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) 
γίνεται αποδεκτή η από 03-08-2016 αίτηση πολιτογρά-
φησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του 
ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΖΕΡΒΑΣ (ZERVA) 
ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL) ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ (KRISTO), κατόχου 
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α229218, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-05-1957 και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ 

Ι

(13)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την Φ.1268/2016/0001379/10-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 29-02-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) 
ΜΑΡΙΟΣ (επώνυμο) ΑΪΝΤΕΡΑΪ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-11-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 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 05-01-1998 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΕΡΑΪ (AJDERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΑΪΝΤΕΡΑΪ (AJDERAJ) (κύριο όνο-

μα) ΕΡΜΙΡΑ (ERMIRA).
2. Με την Φ.1313/2016/0001620/10-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 28-03-2016 δή-
λωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (επώνυμο) ΚΟΠΑΤΣΙ (πατρώνυ-
μο) ΓΙΑΝΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-11-2009, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 17-05-2005 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΠΑΤΣΙ (KOPACI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΑΝΙ (JANI).
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ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΠΑΤΣΙ (KOPACI) (κύριο όνομα) 
ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

3. Με την Φ.1308/2016/0001626/10-11-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 21-03-2016 δήλωση - 
αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΥΑ 
(επώνυμο) ΚΙΑΤΙΑ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-01-2005, και κατοικεί στο Δήμο 
ΖΑΧΑΡΩΣ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 13-05-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΙΑΤΙΑ (QATJA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (DOBRA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΑΛΑΝΤΥΣΕ (DALLANDYSHE).
4. Με την Φ.1307/2016/0001629/10-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 21-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ 
(επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (πατρώνυμο) ΑΡΤΟΥΡ, που γεν-
νήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-08-2000, και κατοικεί στο 
Δήμο ΖΑΧΑΡΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δη-
μοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 15-01-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (DOBRA) (κύριο όνο-

μα) ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ (DOBRA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΕ (MANUSHAQE).
5. Με την Φ.1305/2016/0001631/10-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-03-2016 δήλωση - αίτη-
ση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΡΕΦΙΕ 
(επώνυμο) ΠΑΛΙ (πατρώνυμο) ΑΦΡΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 22-07-2008, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, 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 της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 22-04-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (PALI) (κύριο όνομα) ΑΦΡΙΜ 

(AFRIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΛΙ (PALI) (κύριο όνομα) ΕΛΟΝΑ 

(ELONA).
6. Με την Φ.1301/2016/0001639/10-11-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 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 18-03-2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΦΡΕΝΤ 
(επώνυμο) ΣΑΤΑ (πατρώνυμο) ΣΕΛΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 25-12-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, 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 20-01-1998 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΑΤΑ (SHATA) (κύριο όνομα) ΣΕ-

ΛΙΜ (SELIM).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΤΑ (SHATA) (κύριο όνομα) 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ (BUKURIE).

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ   

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