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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)  
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών .

 1. Με την αριθμ. Φ.207252/2017/0033498/22-11-2017 
απόφαση 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 2/12-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
12-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΕΛΑ Όνομα ΥΛΙ Όν. πατρός ΖΕΡΕ, γεν.
30-11-1971 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

2. Με την αριθμ. Φ.207306/2017/0031281/24-11-2017 
απόφαση 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 4/19-01-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
31-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΦΙΣΕΚΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 22-08-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αριθμ. Φ.208216/2017/0031305/24-11-2017 
απόφαση 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 2/18-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
04-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΟΥΛΑ Όνομα ΑΝΙΛΑ Όν. πατρός ΤΕΤΕΜ, 
γεν. 06-03-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αριθμ. Φ.208456/2017/0031619/22-11-2017
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθη-
κε 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 29/
06-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 21-05-
2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδα-
πής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΒΑΛΙΑΝΙ Όνομα ΝΑΝΙ Όν. πατρός ΡΕΒΑΖ, 
γεν. 02-07-1954 στην ΓΕΩΡΓΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την αριθμ. Φ.208273/2017/0029921/24-11-2017 
απόφαση 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 2/18-01-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
06-02-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΣΙΑΠΙ Όνομα ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ Όν. πατρός ΤΖΕ-
ΒΑΪΡ, γεν. 30-05-1995 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αριθμ. Φ.142790/2017/0034172/27-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα 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 τροποποίησή 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. 1/
27-04-2017 πρακτικό της Γ΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
28-03-2008 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΑΝΑ Όνομα ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΝΑΣΕΡ Όν. πα-
τρός ΑΧΜΕΝΤ, γεν. 15-03-1963 στην ΣΥΡΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την αριθμ. Φ.143842/2017/0026664/22-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-

φωνα 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 τροποποίησή 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. 11/
05-09-2017 πρακτικό της Α΄ Επιτροπής Πολιτογράφη-
σης του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 
03-07-2008 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΚΕΝΤΑΪ Όνομα ΜΙΡΑΝΤΑ Όν. πατρός ΙΖΕΤ, 
γεν. 13-11-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

(2)  
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την αριθμ. Φ.103501/2017/0027517/14-11-2017 
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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΑΛΙΚΟ (όνομα) ΜΑΡΚΕ-
ΛΑ (πατρώνυμο) ΦΑΤΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-03-1985, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει την
20-04-2010 από ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

2. Με την αριθμ. Φ.103545/2017/0027513/14-11-2017 
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. 2 του άρθρου 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται 
αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση της αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΣΚΑ (όνομα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 21-10-1988, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι 
κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελ-
ληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει αποφοιτήσει 
την 22-05-2012 από ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

3. Με την αριθμ. Φ.103543/2017/0027507/14-11-2017 
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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
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δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΟΥΛΗ (όνομα) ΝΤΟΛΟΡΑ 
(πατρώνυμο) ΑΡΗΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
07-05-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2005 
σύμφωνα με την αριθ. 4530/52/19-04-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθμ. Φ.103536/2017/0027509/14-11-2017 
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 1Β του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνε-
ται αποδεκτή η από 12-05-2016 δήλωση - αίτηση του 
ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΓΚΙΟΚΑ 
(όνομα) ΝΤΡΙΛΟΝ (πατρώνυμο) ΤΟΝΙΝ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-07-1991, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 
σύμφωνα με την αριθ. 2460/63/24-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθμ. Φ.103530/2017/0027474/14-11-2017 
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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΠΑΤΑΪ (όνομα) ΧΕΝΡΙ 
(πατρώνυμο) ΦΙΟΝΤΟΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-06-1991, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2007 
σύμφωνα με την αριθ. 2808/1/28-03-2016 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την αριθμ. Φ.103508/2017/0027505/14-11-2017 
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 συνδυ-
ασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 11-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδα-
πής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΕΡΙΜΙ (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΣΑ 
(πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
01-07-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 

εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2004 
σύμφωνα με την αριθ. 2808/40/29-03-2016 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ   

Ι

(3)  
 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 διέ-

μενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συ-

νεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου .

 Με την αριθμ. Φ.1644/2017/0000902/30-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - 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 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 10-11-2017 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(επώνυμο) ΣΤΑΦΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-10-2007, και κατοικεί στο Δήμο 
ΔΡΑΜΑΣ, 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 11-11-1999 και ο πατέρας του κατέχει άδεια 
διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΑ (STAFA) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΤΑΦΑ (STAFA) (κύριο όνομα) 

ΝΤΙΑΝΑ (DIANA) .

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)  
 Στην αριθμ. Φ.102294/2017/0014072/22-05-2017 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2000/
12-06-2017 (τεύχος Β΄), διορθώνεται:

το λανθασμένο: «ΑΖΙΣΛΑΡΙ»,
στο ορθό: «ΑΖΙΣΛΛΑΡΙ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής )
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  (5)  

 Στην αριθμ. Φ.102596/2016/0010482/23-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2286/05-07-2017 
(τεύχος Β΄), διορθώνεται το μητρώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΕΝΓΚΛΑΝΤΙΝΑ»,
στο ορθό: «ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

   Ι

(6)  

 Στην αριθμ. Φ.96342/2017/0007420/21-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1125/31-03-2017
(τεύχος Β΄) διορθώνεται το κύριο όνομα:

από το λανθασμένο: «ΓΕΩΡΓΟΣ»,
στο ορθό: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

   Ι

(7)  

 Στην αριθμ. Φ.98812/2017/0011609/02-05-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1768/23-05-2017
(τεύχος Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το λανθασμένο: «ΜΙΧΑΗΛ»,
στο ορθό: «ΜΙΧΑΛ». 

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

    (8)  

 Στην αριθμ. Φ.101505/2017/0014911/20-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής   που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2764/09-08-2017 
(τεύχος Β΄)   διορθώνεται το όνομα πατρός:

από το λανθασμένο: «Δημήτρη»,
στο ορθό: «Δημήτερ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής )    

Ι

(9)  

 Στην αριθμ. Φ.103267/2017/ 0022927/12-10-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3783/27-10-2017 
(τεύχος Β΄) γίνεται η εξής προσθήκη εξελληνισμού:

από το επώνυμο: «ΝΑΪΤΕΛΛΑΡΙ»,
στο επώνυμο: «ΝΑΪΤΕΛΛΑΡΗ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής   )

Ι

(10)  

  Στην αριθμ. Φ.7791/2017/ 0010444/02-11-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4038/17-
11-2017 (τεύχος Β΄), διορθώνεται η χώρα γέννησης:

από το λανθασμένο: «γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ»,
στο ορθό: «γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)  

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