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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’ αρ. Φ.23496/2020/0002760/13-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 
76΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 05-
10-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 

στοιχεία (όνομα) ΕΛΙΣΑ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (πατρώνυμο) 
ΕΝΤΜΟΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-02-2011 
και κατοικεί στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, 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 19-12-2003 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΜΟΝΤ (EDMOND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑΪ (HOXHAJ) (κύριο όνομα) 

ΛΙΝΤΙΤΑ (LINDITA).
2. Με την υπ’ αρ. Φ.25175/2020/0002756/13-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 29-03-2018 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΓΙΟΑΝΝΑ (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΪ (πατρώνυμο) ΖΑ-
ΜΠΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-01-2001 και 
κατοικεί στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 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 13-06-2000 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων :
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΪ (DEDEJ) (κύριο όνομα) 

ΖΑΜΠΙΤ (ΖΑΒΙΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΝΤΕΪ (DEDEJ) (κύριο όνομα) 

ΧΑΪΡΙΕ (HAJRIE).
3. Με την υπ’ αρ. Φ.25525/2019/0014999/13-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 22-05-2018 δή-
λωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑΪ (πατρώνυμο) 
ΑΛΦΡΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-01-2011 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 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 25-04-2003 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΑΜΠΑΪ (GABAJ) (κύριο όνομα) 

ΑΛΦΡΕΝΤΙ (ALFREDI).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΕΛΧΑ (TELXHA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA).
4. Με την υπ’ αρ. Φ.25923/2018/0017858/13-03-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλι-
κης με στοιχεία (όνομα) ΤΖΟΑΝΑ (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17-07-2007 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 
22-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΑΝΓΚΕΛΙΝΑ (HANGELINA).
5. Με την υπ’ αρ. Φ.25929/2018/0017857/13-03-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
03-07-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ 
(πατρώνυμο) ΓΕΤΝΟΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24-03-2004 και κατοικεί στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, 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 
22-04-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΓΕΤΝΟΡ (JETNOR).
ΜΗΤΕΡΑ : (επώνυμο) ΜΠΕΧΑΪ (BEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΧΑΝΓΚΕΛΙΝΑ (HANGELINA).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

(2)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα 

 Με την υπ’ αρ. Φ.24105/2020/0001959/13-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 30-11-2017 δήλωση - 
αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΑΛΙΣΙΑ (επώνυμο) ΜΠΟΥΣΙ (πατρώνυμο) ΗΛΙΑ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-01-2001 και κατοικεί 
στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 1612/2/02-02-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιθαγένειας 
Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ
Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την υπ’ αρ. Φ.28538/2019/0010557/06-03-2020 
απόφαση του Διευθυντή Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και 
Ανατολικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυρώθηκε 
με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δεκτό το από 
27-02-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ (όνο-
μα) ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 22-08-1975, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3370/1955 
(Α΄ 258)το άρθρο 1 εδ. α΄ του ν.δ. 3370/1955 και εγκρί-
νουμε την εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων του Δή-
μου Βριλησσίων.

Ο Διευθυντής κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Διεθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(4)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την υπ’  αρ. Φ.44561/2019/0015218/21-04-2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυα-
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σμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217) γίνεται αποδεκτή η από 27-09-2017 δήλωση - αί-
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΙΚΟΛΕΝΚΟ (όνομα) ΒΑΝΤΙΜ (πατρώνυμο) ΒΑΛΕΡΙ, που 
γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 03-03-1989 και κατοικεί στο 
Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 30-06-2008 σύμφωνα με την υπ’  αρ. βεβαίωση ΑΠ 453 
- 08/08/2017 2ο ΓΥΜΝ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και την βεβαίωση 
ΑΠ 1450 - 21/07/2017 ΕΠΑΣ/ΣΕΚ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
 Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(5)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’ αρ. Φ.46937/2018/0007957/02-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-05-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(επώνυμο) ΛΟΥΠΙ (πατρώνυμο) ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 18-10-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΒΥΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2017 σύμφωνα με την υπ’  αρ. 4110/5/16-03-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’ αρ. Φ.46941/2018/0007975/16-04-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/
2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από  02-05-2018 
δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία 
(όνομα) ΠΑΟΥΛΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΟ (πατρώνυμο) ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2001
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19016/16/07-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’ αρ. Φ.46942/2018/0007976/16-04-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
02-05-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΙΑ (επώνυμο) ΚΟΥΚΟ (πατρώνυμο) 
ΓΡΗΓΟΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-03-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
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 30-06-2016 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19016/15/07-12-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.46923/2020/0004298/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) γίνεται 
αποδεκτή η από 30-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης 
αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 
21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΑΛΟΥΣΙ 
(όνομα) ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 09-11-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥ-
ΡΩΝΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρα-
κολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ.3580/3/ 09-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(6)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι. 

 1. Με την υπ’  αρ. Φ.45501/2020/0004105/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-
12-2017 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΙΛΝΤΙ (επώνυμο) ΒΕΛΟ (πατρώνυμο) 
ΑΝΤΡΕΑ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2005 
και κατοικεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ 
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να 
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φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 07-11-2002 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (VELO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (VELO) (κύριο όνομα)

ΛΑΕΡΤΑ (LAERTA).
2. Με την υπ’  αρ. Φ.46310/2020/0004174/16-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε 
με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
28-02-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης 
με στοιχεία (όνομα) ΖΑΪΡΑ (επώνυμο) ΖΗΣΟ (πατρώνυμο) 
ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-02-2004 και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, 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 03-08-2001 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΗΣΟ (ZISO) (κύριο όνομα) 

APIAN (ARIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΗΣΟ (ZISO) (κύριο όνομα)

ΒΑΣΦΙΓΕ (VASFIJE)
3. Με την υπ’  αρ. Φ.46930/2018/0007868/02-04-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 30-04-
2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοι-
χεία (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΖΟ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΡΣΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-01-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
17-07-2002 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΣΙΛ (MARSIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (ΗΟΧΗΑ) (κύριο όνομα) 

ΜΠΡΙΤΖΙΝΤΑ (BRIXHIDA).
4. Με την υπ’  αρ. Φ.50853/2020/0004171/16-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
02-10-2019 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΑΡΕΤΗ (επώνυμο) ΜΠΙΝΕΡΙ (πατρώνυ-

μο) ΟΡΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 02-11-2013 
και κατοικεί στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
18-12-2002 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΙΝΕΡΙ (BINERI) (κύριο όνομα) 

ΟΡΕΣΤ (OREST).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (SHEHAJ) (κύριο όνομα) 

ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ (MARIGLENA).
5. Με την υπ’  αρ. Φ.45500/2020/0004106/16-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 06-12-2017 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΕΙΡΗΝΗ (επώνυμο) ΒΕΛΟ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΕΑ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-07-2010, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ, 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 της διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 07-11-2002 και ο πατέρας της κα-
τέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (VELO) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΒΕΛΟ (VELO) (κύριο όνομα)

ΛΑΕΡΤΑ (LAERTA).

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(7)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’  αρ. Φ.46756/2018/0006717/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 16-04-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΜΑ-
ΡΙΛΝΤΟ (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-07-2000 και κατοικεί 
στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
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σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
υπ’  αρ. 4110/17/16-03-2018 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’  αρ. Φ.46943/2018/0007980/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 02-05-2018 δήλωση - αίτηση του 
ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΤΖΕΪΣΕΝ (επώ-
νυμο) ΝΤΟΤΣΙ (πατρώνυμο) ΑΡΤΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05-10-2000 και κατοικεί στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ - 
ΥΜΗΤΤΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ.5270/21/05-04-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’  αρ. Φ.47823/2018/0014280/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217), γίνεται αποδεκτή η από 11-07-2018 δήλωση - αί-
τηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΑΓ-
ΓΕΛΟΣ (επώνυμο) ΚΙΑΡΡΗΣ (πατρώνυμο) ΒΑΣΙΛΗΣ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 23-05-2002, και κατοικεί 
στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 168/6/10-
01-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’  αρ. Φ.46926/2020/0004301/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217) γίνεται αποδεκτή η από 30-04-2018 δήλωση - αίτη-
ση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοι-
χεία: (επώνυμο) ΜΟΛΛΑ (όνομα) ΑΝΕΤΑ (πατρώνυμο) 
ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-06-1999 
και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 400/5/11-01-2018 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’  αρ. Φ.46888/2018/0007544/06-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/
2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυ-
ρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδε-
κτή η από 25-04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΑΝΤΡΙΑΝΑ (επώ-
νυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-09-2011 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 20-12-2005 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα)

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα)

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
2. Με την υπ’  αρ. Φ.46889/2018/0007545/06-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4332/2015 (Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποί-
ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται 
αποδεκτή η από 25-04-2018 δήλωση - αίτηση των 
γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ 
(επώνυμο) ΜΕΤΑ (πατρώνυμο) ΛΟΥΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-12-2008 και κατοικεί στο Δήμο
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη 
χώρα από 20-12-2005 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα)

ΛΟΥΑΝ (LUAN).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΤΑ (ΜΕΤΑ) (κύριο όνομα)

ΛΑΟΥΡΕΤΑ (LAURETA).
3. Με την υπ’  αρ. Φ.50403/2019/0008128/06-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 19-06-2019 
δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία 
(όνομα) ΜΑΡΚΕΛΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (πατρώνυμο) ΑΡ-
ΤΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30-12-2008 και 
κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, για την απόκτηση της 
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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 09-08-2001 και ο 
πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ 
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΤΟΥΡ (ARTUR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑ (CUKA) (κύριο όνομα) 

ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ (ENKELEDA)
4. Με την υπ’  αρ. Φ.35051/2020/0002022/06-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 12-02-
2020 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με 
στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΝΤ 
(πατρώνυμο) ΓΚΑΜΑΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 20-10-2006 και κατοικεί στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
03-04-2004 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΑΧΜΟΥΝΤ (MAHMOUD) (κύριο 

όνομα) ΓΚΑΜΑΛ (GAMAL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΑΦΡΟΝΟΒΑ (SAFRONOVA) (κύ-

ριο όνομα) ΑΛΛΑ (ALLA).

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’  αρ. Φ.37998/2020/0003706/06-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώ-
δικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 18-04-2016 
δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία 
(όνομα) ΡΟΝΤΟΛΦΟ (επώνυμο) MANKO (πατρώνυμο) 
ΡΟΛΑΝΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14-04-2004 
και κατοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 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 του 
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 26-07-2001 και ο πατέρας 
του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) MANKO (MANKO) (κύριο όνομα) 

ΡΟΛΑΝΤ (ROLAND).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) MANKO (MANKO) (κύριο όνομα) 

ΑΟΥΡΟΡΑ (AURORA).
2. Με την υπ’  αρ. Φ.46877/2018/0007466/06-04-

2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 25-
04-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με 
στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΑ (επώνυμο) ΕΛΙΑ (πατρώνυμο) 
ΜΟΧΑΜΠ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-03-2010 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 02-11-2005 και ο πατέρας 
της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΕΛΙΑ (ELIA) (κύριο όνομα)

ΜΟΧΑΜΠ (ΜΟΗΑΒ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΣΕΧΑ (SEHA) (κύριο όνομα)

ΦΛΩΡΑ (FLOURA).
3. Με την υπ’  αρ. Φ.46787/2018/0006881/06-04-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 18-04-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
(επώνυμο) ΣΚΕΝΤΙ (πατρώνυμο) ΑΠΟ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-07-2002 και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ-
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4450/20/23-03-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’  αρ. Φ.46812/2018/0006958/06-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώ-
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δικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), γίνεται αποδεκτή η από 
18-04-2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με 
στοιχεία (όνομα) ΟΡΙΑΝΑ (επώνυμο) ΛΕΚΑ (πατρώνυμο) 
ΜΑΣΛΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-07-2001, 
και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ), για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 2010/21/12-02-2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2. Με την υπ’  αρ. Φ.46881/2018/0007505/06-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), 
γίνεται αποδεκτή η από 25-04-2018 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΕΛΕΝΗ (επώ-
νυμο) ΓΙΟΒΑΝΗ (πατρώνυμο) ΘΟΔΩΡΗ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 15-09-2002 και κατοικεί στο Δήμο 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4930/27/02-04-2018 βε-
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’  αρ. Φ.45811/2020/0003923/06-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2018 δήλωση - αίτη-
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο)
ΧΑΡΑΠΙ (όνομα) ΑΛΜΠΑΝΟ (πατρώνυμο) ΛΕΟΝΑΡΝΤ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 09-07-1997 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΖΩΓΡΑΦΟΥ, για την απόκτηση της ελ-
ληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 19016/32/07-12-2017 βεβαίωση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την υπ’ αρ. Φ.45815/2020/0003917/06-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 
(Α΄ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον 
ν. 3284/2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 10-01-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: 
(επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΙ (όνομα) ΙΛΝΤΑ (πατρώνυμο) ΧΥΣΕ-
ΝΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16-04-1985 και 
κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 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 τάξε-
ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2004 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
19460/23/11-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής. 

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(11)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την υπ’  αρ. Φ.50745/2020/0003799/06-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 40 ν.4604/2019 (Α' 50), γίνεται δεκτό 
το από 10-09-2019 αίτημα της (επώνυμο) ΠΑΛΛΗΣ (όνο-
μα) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΥ ΚΑΘΡΥΝ (πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 
06-05-1954, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ. α΄του α.ν. 1856.

2. Με την υπ’  αρ. Φ.51415/2019/0018396/06-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 24-12-2019 αίτημα του πατέρα της ανήλικης 
με στοιχεία (επώνυμο) ΑΛΕΠΗ ΟΛΙΒΕΪΡΑ (όνομα) EMMA 
(πατρώνυμο) ΟΛΙΒΙΕ, που γεννήθηκε στην ΓΑΛΛΙΑ την 
14-11-2019, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

3. Με την υπ’  αρ. Φ.50905/2020/0001185/06-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α΄ 50), γίνεται δε-
κτό το από 09-10-2019 αίτημα του (επώνυμο) ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
(όνομα) ΛΟΥΚΑΣ (πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13-06-1970, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

4. Με την υπ’  αρ. Φ.47776/2020/0002122/06-04-2020 
απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Κ.Ε.Ι ο οποίος 
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κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 40 ν. 4604/2019 (Α' 50), γίνεται δε-
κτό το από 10-07-2018 αίτημα του (επώνυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
(όνομα) ΤΖΟΝ ΣΑΜΟΥΗΛ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 02-12-1969, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση 
κτήσης το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Ι

(12)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το 

άρθρο 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την υπ’  αρ. Φ.46447/2020/0003975/16-04-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 
217) γίνεται αποδεκτή η από 14-03-2018 δήλωση - 
αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη 
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΥΡΜΙΣΙ (όνομα) ΝΤΑΪΑΝΑ 
(πατρώνυμο) ΑΠΟΣΤΟΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 11-08-1999 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2017 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 19460/20/11-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής. 

2. Με την υπ’  αρ. Φ.46453/2020/0003974/16-04-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του Κώδι-

κα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 
3284/2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από 14-03-2018 
δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία 
υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ
(όνομα) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 26-01-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 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 30-06-2013 σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 19900/3/19-12-2017 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την υπ’  αρ. Φ.46737/2020/0004126/16-04-
2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ο οποίος κυρώθηκε με 
τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217) γίνεται αποδεκτή η από
16-04-2018 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους 
της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΙΚΕΡΙ (όνομα) 
ΑΝΤΖΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΠΥΡΟ, που γεννήθηκε στην ΕΛ-
ΛΑΔΑ την 11-12-1997 και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακο-
λούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την
30-06-2012 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4110/3/16-03-2018 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ     

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