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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219375/2022/0006790/ 
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) σε συνδυασμό 
με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 
(Α’50), γίνεται δεκτή η από 31-01-2019 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΚΙΡΙΛΛ 
(επώνυμο) ΓΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΪ που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 28-01-1986 και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΚΙΡΙΛΛ 
ΓΙΟΥΛΜΠΙΑΚΟΒ σε ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΙΟΥΛΜΠΑΚΙΔΗΣ.

Με εντολή της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρική Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

(2)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219947/2022/0006553/ 
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) σε συνδυασμό 
με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 
(Α’50), γίνεται δεκτή η από 18-01-2017 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΚΡΙΓΚΟ-
ΡΙΪ (επώνυμο) ΜΠΑΜΠΑΓΙΑΝ (πατρώνυμο) ΜΑΚΙΤΣ που 
γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 22-08-1997 και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονόματός του από ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΪ σε 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Με εντολή της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρική Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

Με την υπό στοιχεία Φ.219730/2022/0006545/ 
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κώδικα της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) σε συνδυασμό 
με εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 
(Α’ 50), γίνεται δεκτή η από 02-12-2015 αίτηση πολιτο-
γράφησης του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΠΕΤΡ 
(επώνυμο) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ (πατρώνυμο) ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ την 18-09-1978 και 
εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του 
από ΠΕΤΡ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ σε ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Με εντολή της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος Κεντρική Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(4)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.219399/2022/0006862/ 
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ.1 των άρθρων 10 και 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 31-01-2019 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΗΣ (επώνυμο) 
ΑΣΛΑΝΙΝΤΙ (πατρώνυμο) ΚΙΡΙΑΚ, που γεννήθηκε στη ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ την 15-08-1979 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου του από ΑΣΛΑΝΙΝΤΙ σε ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.220242/2022/0006908/ 
09-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 των άρθρων 10 και 15 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτή η από 12-09-2017 αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΑΪ (επώνυμο) 
ΚΟΥΝΤΡΙΑΣΟΒ (πατρώνυμο) ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ που γεννήθηκε 
στην ΡΩΣΙΑ την 02-12-1972 και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός 
του επωνύμου του από ΚΟΥΝΤΡΙΑΣΟΒ σε ΚΟΥΔΡΙΑΣΟΒ.

Με εντολή της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

Ι

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31017/2022/0004572/ 
13-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 04-06-2021 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΤΖΕΛΙΟΣ (όνομα) ΠΗΤΕΡ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (πατρώνυμο) 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ - ΗΠΑ την 02-02-1966, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκίνουμε την εγγραφή 
του στα δημοτολόγια του Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31487/2022/0005009/ 
13-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 17-02-2022 αίτημα του (επώνυμο) 
ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ (όνομα) ΑΧΙΛΛΕΥΣ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ, 
που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 24-03-1979, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
την παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε 
την εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.31322/2022/0002905/ 
13-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του 
Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), 
γίνεται δεκτό το από 07-10-2021 αίτημα του (επώνυ-
μο) ΛΑΛΑΣ (όνομα) ΧΕΝΡΥ ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ (πατρώνυμο) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕ-
ΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 27-03-1973, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης την παρ. 2 του 
άρθρο 14 του ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή 
του στα δημοτολόγια του Φ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ.

Με εντολή της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.31551/2022/0001716/ 
13-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
01-04-2022 αίτημα του πατέρα του ανήλικου με στοι-
χεία (επώνυμο) ΤΙΓΚΑΣ ΜΠΡΥΝΙΛΝΤΣΕΝ (όνομα) ΕΡΙΚ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ (πατρώνυμο) ΘΕΟΦΑΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-10-2021, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 
του ν. 3284/2004 και την εγγραφή του στα δημοτολόγια 
του Δ. ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.31660/2022/0004349/ 
13-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυν-
σης Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
02-08-2013 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ (όνομα) ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΑ 
(πατρώνυμο) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, που γεννήθηκε 
στη ΧΙΛΗ την 29-02-2008, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του 
ν. 3284/2004 και εγκρίνουμε την εγγραφή της στα δη-
μοτολόγια του Δ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.5150/2022/0003471/ 
12-09-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
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Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
20-06-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοι-
χεία (επώνυμο) ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΣΟΦΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
13-10-2018, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5223/2022/0004212/ 
12-09-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
19-07-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΜΥΛΩΝΑ (όνομα) ΝΕΦΕΛΗ ΛΙΓΚΕΙΑ (πατρώ-
νυμο) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ την 
28-02-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.4252/2021/0004602/ 
19-09-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Α΄Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας , που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, 
Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 11-03-2016 αίτημα της (επώ-
νυμο) ΓΚΕΩΡΓΚΙΕΒΑ (όνομα) ΚΙΡΑ (πατρώνυμο) ΝΟΝΤΑΡ, 
που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 12-03-2003, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτή-
σης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.5219/2022/0004199/ 
19-09-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης της Α’ Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Κώδικα της Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), γίνεται δεκτό το από 
09-06-2022 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΡΤΕΜΙΣ (πατρώνυ-
μο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ την 
16-12-2020, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

Ι

(9)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

1. Με την υπό στοιχεία Φ.1643/2022/0000468/ 
02-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 21-01-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΟΡΟΖ, όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ, όν. πατρός 
ΓΚΕΟΡΓΚΕ, γεν. 16-03-1977 στη ΜΟΛΔΑΒΙΑ, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπό στοιχεία Φ.1468/2022/0000295/ 
02-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά το υπ’ 
αρ. 7/08-08-2018 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης 
Βορείου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από 17-04-2018 αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΑΣΑΪ, όνομα ΣΠΕΝΤΙ, όν. πατρός ΦΕΪΖΙ, γεν. 
13-02-1970 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

3. Με την υπό στοιχεία Φ.1754/2022/0000403/ 
02-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 17-02-2022 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΖΑΤΣΕ, όνομα ΙΛΚΑ, όν. πατρός ΑΣΤΡΙΤ, γεν. 
19-02-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας.

4. Με την υπό στοιχεία Φ.1648/2022/0000413/ 
02-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), και μετά το 
πρακτικό, γίνεται δεκτή η από 13-02-2020 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΕΤΑΚΟΥΡ ΦΟΥΝΤΟΡΑ, όνομα ΚΛΑΝΤΗΣ, 
όν. πατρός ΠΕΔΡΟ ΑΡΜΑΝΤΟ, γεν. 28-06-1974 στην 
ΚΟΥΒΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΥΛΗ

Ι

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθα-

γένειας (Κ.Ε.Ι.).

Με την υπό στοιχεία Φ.1626/2022/0000660/ΑΚ/ 
15-09-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4332/2015 (Α’ 76) σε συνδυασμό με την παρ. 5β 
του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας 
(ν. 3284/2004, Α’ 217) γίνεται δεκτή η από 20-11-2015 δή-
λωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΓΚΙΑΤΑ (όνομα) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΝΤΕΦΡΙΜ, 
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που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-04-1995 και κατοικεί 
στον Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 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 21-06-2013, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5450/16-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΕΛΛΗ

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