
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 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.

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 έχει 
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση 
του τέκνου.

4 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.

5 Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-
γένειας της ανήλικης ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ του Αθανα-
σίου.

6 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

9 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

10 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.21137/
2017/0002438/23-07-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 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 γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την Φ.3115/2018/0001548/02-10-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-11-2005 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΟΝ (FLORJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ (JULINDA).

  Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4672

56539



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56540 Τεύχος Β’ 4672/18.10.2018

(2)
 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 γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την Φ.3121/2018/0001563/26-09-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 05-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανή-
λικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕ-
ΝΤΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 26-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 12-10-2004 
και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΙΖΑ (LUIZA).

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

 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 έχει 

συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή 

στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την Φ.3115/2018/0001548/02-10-2018 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 Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η 
από 04-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανή-
λικου με στοιχεία (όνομα) ΒΑΝΕΣΑ (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ 
(πατρώνυμο) ΦΛΟΡΙΟΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 29-05-2009, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενε-
γράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και 
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, 

η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 25-11-2005 
και κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΦΛΟΡΙΟΝ (FLORJON).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΦΕΡΙ (SEFERI) (κύριο όνομα) 

ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ (JULINDA).

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

 Ι 

(4)
    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 γέννη-

ση του τέκνου. 

 Με την Φ.3121/2018/0001563/26-09-2018 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 05-06-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της 
ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ (επώνυμο). 
ΜΠΕΝΤΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 26-09-2005, και κατοικεί στο Δήμο ΧΑΝΙΩΝ, 
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 
12-10- 2004 και η μητέρα της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) (κύριο όνομα) 

ΥΛΛΙ (YLLI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΝΤΟ (BENDO) (κύριο όνομα) 

ΛΟΥΙΖΑ (LUIZA).

 Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

 Ι 

(5)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας της ανήλικης ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ του Αθα-

νασίου .

 Με την Φ.6466/2018/0002033/21-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν. 2690/1999, ανακαλείται η με αριθμ.  
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Φ.6466/2014/0001408/16-05-2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας- Θράκης η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1534/Β’/10-06-2014), περί κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρ-
θρου 2 καθώς και του άρθρου 25 παρ.2 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217 Α) της αλλοδαπής (ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ) (ΑΚΟ) του 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
04-09-2013 και κατοικεί στο Δήμο ΣΕΡΡΩΝ,, για τους λό-
γους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ   

Ι

 (6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.3341/2018/0000637/17-09-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 28-08-2018 αίτημα του 
(επώνυμο) ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (όνομα). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώ-
νυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 
04-06-1991, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984. 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   

Ι

(7) 
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.3340/2018/0000601/17-09-2018 απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, 
(ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 16-08-2018 αίτημα 
της (επώνυμο) ΚΑΤΩΠΟΔΗ (όνομα) ΑΣΠΑΣΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
την 23-06-1967, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα-
γένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 εδ.α’ του 
ν.δ. 3370/1955. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.3330/2018/0000540/17-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 
του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό το από 
05-10-2015 αίτημα του (επώνυμο) ΔΑΓΛΑΣ (όνομα) 
ΣΤΗΒΕΝ ΑΝΤΖΕΛΟ (πατρώνυμο) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
02-11-1980, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(9)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.1451/2017/0001248/27-09-2018 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), και λαμβάνοντας υπό-
ψη τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μέσω του 
Τμήματος Ιθαγένειας της Δ/νσης Α.Κ. και Κ.Υ. Αχαΐας 
με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.38395/2017/0003623/ 
7-7-2017 όπως διαβιβάστηκαν από τον Δήμο Μο-
νεμβασίας με το αριθμ. 1776/22-02-2017έγγραφό 
του καθώς και του αριθμ. 1804/03-11-2017 εγγράφου 
προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο, γί-
νεται δεκτό το από 21-10-2016 αίτημα της με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΠΕΤΡΟΥ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - 
ΗΠΑστις 12-02-1952, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 4 του ν.δ. 
3370/1955. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(10)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την Φ.1471/2018/0000167/27-09-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 
παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α’), γίνεται δεκτό 
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το από 07-04-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΣΤΥΛΟΣ 
(όνομα) ΣΤΗΒ ΤΖΕΦΦΡΕΥ (πατρώνυμο) ΠΩΛ, που 
γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ στις 
18-12-1951, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του 
ν. 3284/2004. 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)   

Στην αριθμ. Φ.21137/2017/0002438/23-07-2018 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4102/20-09-2018 (τ.Β’).

δ  ιορθώνεται το λανθασμένο:
"ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "
στο ορθό:
"ΔΗΜΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ".

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  )

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046721810180004*
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