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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 18869/17250 (1)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του 
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αριθμ. οικ. 7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακυβέρ−
νησης.

5. Την αριθ. 20676/1998 (ΦΕΚ/Β/915/1998) απόφαση Νο−
μάρχη Δυτ. Αττικής, περί σύστασης ΝΠΔΔ με όνομα: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως 
μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την αριθ. 24649/1992 
(ΦΕΚ/Β/312/1993) απόφαση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής και 
τις αριθ. 55159+53993/2000/2001 (ΦΕΚ/Β/485/2001) και οικ. 
56851/2002 (ΦΕΚ/Β/1516/2002) αποφάσεις Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής.

6. Την αριθ. 150/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Κορυδαλλού, περί αποχώρησης του Δήμου 
από μέλος από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθή−
νας.

7. Την αριθ. 4/2012 (ορθή επανάληψη) ομόφωνη απόφα−
ση διοικητικού συμβουλίου του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕ−
ΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», περί αποδοχής του αιτήματος 
του Δήμου Κορυδαλλού, αποχώρησής του από μέλους 
του Συνδέσμου.

8. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλ−
λων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Δ/ντή 
Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθ. 20676/1998 απόφαση Νομάρχη 
Δυτ. Αττικής, ως προς το άρθρο (1) ως προς τα μέλη του 
Συνδέσμου, τα οποία, μετά την αποχώρηση του Δήμου 
Κορυδαλλού, είναι οι Δήμοι −μέλη: Αγ. Βαρβάρας, Αγ. 
Αναργύρων−Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πε−
τρούπολης, Φυλής και Χαϊδαρίου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 20676/1998 απόφαση 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Μαΐου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 
   Ö 

(2)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών 

 1. Με την Φ.70339/2012/0010846/18−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
27−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του 
ΖΑΧΟ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε−
νούς (Ε,Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 360351, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 18−07−1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.70347/2012/0010847/18−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδε−
κτή η από 27−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΜΠΑΛΑΝΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΛΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α200623, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01−08−1943 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3. Με την Φ.70348/2012/0010850/18−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 27−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙ−
ΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 450418, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30−06−1958 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την Φ.70349/2012/0010851/18−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
27−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΝΑΣΙΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 450417, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30−05−1950 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.70361/2012/0010878/18−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 

27−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
του ΚΟΣΜΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 324585, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07−07−1974 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένει−
ας.

6. Με την Φ.70302/2012/0010852/18−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 26−
01−2011 αίτηση του ομογενούς ΛΙΑΤΗ ΣΙΜΟ του ΔΗΜΗΤΡΗ, 
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 241707, που γεννήθηκε στην ΑΛ−
ΒΑΝΙΑ την 20−08−1939 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.70308/2012/0010853/18−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 26−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΤΑΝΚΑ ΕΡΜΕΛΙ−
ΝΤΑ του ΓΙΩΡΓΑΚΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 339526, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21−07−1984 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την Φ.70309/2012/0010854/18−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 26−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΤΑΝΚΑ ΕΝΚΕΛΕ−
ΝΤΑ του ΓΙΩΡΓΑΚΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 339529, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20−05−1983 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

9. Με την Φ.70311/2012/0010855/18−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
26−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΤΑΝΚΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗ του 
ΛΑΖΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε−
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 334901, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 11−02−1955 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.70312/2012/0010862/18−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 26−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΤΑΝΚΑ ΜΑΤΙΛΝΤΑ 
του ΓΙΩΡΓΑΚΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 345784, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22−12−1985 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.70325/2012/0010841/18−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
26−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΜΟΥΤΣΟ ΓΙΑΝΝΗ του 
ΠΕΤPO, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 365684, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 05−05−1991 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ.70326/2012/0010842/18−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 26−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΜΟΥΤΣΟ ΑΝΝΑ 
του ΠΕΤΡΟ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 365737, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 16−12−1982 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

   Ö
 (3)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικους αλ−

λοδαπούς που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοίτηση 
σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα .

 1. Με την Φ.71169/2012/0003319/15−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για 
την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομο−
γενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται αποδεκτή η από 
06/10/2010 αίτηση της ΚΟΥΤΣΟΒΑ ΕΡΙΝΤΑ του ΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25−10−1987, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2005, σύμφω−
να με την αριθ. 14930/28 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Αττικής.

2. Με την Φ.71198/2012/0003315/15−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την 
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών 
και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 49 Α1), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 
6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως 
το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 3838/2010, γίνεται αποδεκτή η από 27/10/2010 αίτηση 
του ΚΟΝΟΜΗ ΑΡΝΤΙΤ του ΓΙΑΝΝΗ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 13−08−1987, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συ−
μπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα την 30/06/2004, σύμφωνα με την αριθ. 14334/15 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την Φ.71350/2012/0001875/14−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται 
αποδεκτή η από 01−11−2010 αίτηση του ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙ 
ΑΛΝΤΟ του ΚΟΣΤΑΝΤΙΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

την 24−10−1985, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2003, σύμφωνα με την αριθ. 14930/16 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την Φ.71355/2012/0003316/14−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για 
την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομο−
γενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται αποδεκτή 
η από 12−10−2010 αίτηση του ΝΤΟΜΠΡΟΒΟΛΙΣΚΙ ΠΑΒΕΛ 
του ΑΝΑΤΟΛΙΕ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ την 14−
05−1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2008, σύμφωνα με την αριθ. 14754/22 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την Φ.79458/2012/0003326/15−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προ−
στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, 
γίνεται αποδεκτή η από 19−04−2011 αίτηση του ΜΕΣΣΗΝΗ 
ΝΙΚΟΛΑ του ΓΙΑΝΝΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
23−08−1986, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 30/06/2001, σύμφωνα με την αριθ. 4463/13 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

6. Με την Φ.79459/2012/0003327/15−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προ−
στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, 
γίνεται αποδεκτή η από 19−04−2011 αίτηση της ΜΕΣΣΗΝΗ 
ΑΡΕΤΗ του ΓΙΑΝΝΟ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
12−06−1990, και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 
την 15/06/2002, σύμφωνα με την αριθ. 4463/14 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 
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  (4)
 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.14146/2011/0008755/16−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 15 και 35 του νόμου 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», 
ο οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν.2790/2000 «Περί 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση και α.δ.», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και τις διατάξεις του άρθρου 
41 (θέματα ελληνικής ιθαγένειας) του Ν. 3731/23.12.2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 25.11.2003 αίτηση 
της ομογενούς ΜΟΣΚΟΦΙΔΗ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ του ΙΒΑΝ που 
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ την 17.02.1960 και κατοικεί 
στο Δήμο ΦΥΛΗΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της 
από ΜΟΣΚΟΦΙΔΗ σε ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ (17/2011 πρακτικό της 
Γ΄ Ειδικής Επιτροπής).

2. Με την Φ.65466/2011/0016769/16−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του νόμου 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», ο 
οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν.2790/2000 «Περί 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση και α.δ.», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και τις διατάξεις του άρθρου 
41 (θέματα ελληνικής ιθαγένειας) του Ν. 3731/23−12−2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30−06−2010 αίτη−
ση της ομογενούς ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ ΓΚΑΛΙΝΑ του ΓΙΟΥΡΙ που 
γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ την 02−07−1973 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας (09/2011 πρακτικό της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής).

3. Με την Φ.65467/2012/0011557/16−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του νόμου 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», ο 
οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν.2790/2000 «Περί 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση και α.δ.», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και τις διατάξεις του άρθρου 
41 (θέματα ελληνικής ιθαγένειας) του Ν.3731/23−12−2008 
(ΦΕΚ 263 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 30−06−2010 αίτηση 
του ομογενούς ΣΙΖΟΒ ΓΙΟΥΡΙ του ΑΛΕΞΑΝΤΡ που γεννή−
θηκε στην ΡΩΣΙΑ την 08−09−1991 και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
(09/2011 πρακτικό της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής).

4. Με την Φ.73102/2012/0013444/16−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 15 και 35 του νόμου 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», ο 
οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν.2790/2000 «Περί 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση και α.δ.», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 (θέματα ελληνικής ιθαγένειας) του Ν.3731/23−
12−2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28−03−2011 
αίτηση του ομογενούς ΑΤΑΜΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ που γεννήθηκε στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ την 09−06−
1972 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας (18/2011 πρακτικό της Α΄ Ειδικής 
Επιτροπής).

5. Με την Φ.5856/2012/0013527/16−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 15 και 35 του νόμου 3284/10−11−2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) 
«Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», 
ο οποίος κωδικοποιεί τις διατάξεις του Ν.2790/2000 «Περί 
αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση και α.δ.», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 (θέματα ελληνικής ιθαγένειας) του Ν.3731/23−
12−2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 28−09−2010 
αίτηση της ομογενούς ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΕΛΕΝΑ του ΕΒΡΕΝΙΪ 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 23−06−1956 και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας (12/2011 πρακτικό της Γ΄ Ειδικής Επιτροπής). 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

   Ö 
(5)

 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.69904/2012/0010812/21−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
13−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΚΙΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ του ΜΙΛ−
ΤΙΑΔΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α319263, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03−12−1979 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.69955/2012/0010750/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΜΙΛΟ ΦΩΤΟ του 
ΛΕΩΝΙΔΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α328786, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 02−07−1966 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.69973/2012/0010715/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 18−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΙΑΝΝΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α450737, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 29−01−1929 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4. Με την Φ.69995/2012/0010772/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδε−
κτή η από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΓΑΛΑΤΣΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΠΥΡΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α333929, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30−05−1980 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.
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5. Με την Φ.69952/2012/0010753/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΑΧΜΑΤΗ ΑΛΚΕΤ 
του ΡΙΣΤΟ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α323257, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21−07−1975 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.70068/2012/0010776/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται απο−
δεκτή η από 19−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΣΤΕΦΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΘΩΜΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α349320, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31−08−1987 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7. Με την Φ.70097/2012/0010775/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 20−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΣΕΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ 
του ΓΙΩΡΓΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α333783, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04−02−1947 και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένει−
ας.

8. Με την Φ.69996/2012/0010705/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΓΑΛΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
του ΓΙΩΡΓΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α342509, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11−02−1956 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.69974/2012/0010709/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδε−
κτή η από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΚΑΠΙΝΟΒΑ 
ΕΝΤΜΟΝΤ του ΘΩΜΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α330015, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 05−07−1970 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

10. Με την Φ.65547/2011/0038241/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή 
η από 07−07−2010 αίτηση του ομογενούς ΣΠΑΤΑ ΡΟΛΑΝΤ 
του ΚΥΜΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α400573, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25−03−1969 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την Φ.69953/2012/0010752/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΑΧΜΑΤΙ ΕΛΒΙΣ του 
ΡΙΣΤΟ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογε−
νούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α323356, που γεννήθηκε στην 

ΑΛΒΑΝΙΑ την 15−09−1979 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την Φ.70098/2012/0010774/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται απο−
δεκτή η από 20−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΣΕΛΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α335384, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 03−07−1935 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

13. Με την Φ.69980/2012/0010706/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδε−
κτή η από 18−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΤΑΜΠΑΚΟ 
ΕΝΤΟΝ του ΧΡΗΣΤΟ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α294006, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 02−07−1977 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

14. Με την Φ.69975/2012/0010707/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδε−
κτή η από 18−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΚΑΠΙΝΟΒΑ 
ΒΙΟΛΕΤΑ του ΣΩΤΗΡΑΚΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α330016, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19−08−1978 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

   Ö 
(6)

 Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών .

 1. Με την Φ.69707/2012/0010909/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 11−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΑΛΕΞΗ ΚΩΤΣΟ του 
ΠΛΑΤΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α349398, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−02−1939 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.69708/2012/0010908/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 11−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΣΩΤΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
του ΙΛΙΡΙΑΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α327568, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18−08−1991 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.69726/2012/0010734/21−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
11−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΤΟΥΠΑ ΣΟΥΕΝΤΑ του 
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ΑΝΤΡΕΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α349414, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 25−03−1990 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.69727/2012/0010733/21−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
11−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΤΟΥΠΑ ΚΛΟΡΙΝΤΑ του 
ΓΙΑΝΝΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο−
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α339382, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 30−05−1968 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.69729/2012/0010732/21−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
11−01−2011 αίτηση του ομογενούς ΠΟΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α358770, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19−07−1952 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.68587/2012/0015254/21−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η 
από 02−12−2010 αίτηση της ομογενούς ΚΑΒΑΓΙΑ ΕΝΕΪΝΤΑ 
του ΒΙΛΣΟΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α358596, που γεννήθηκε 
στην την 17−05−1982 και κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.69706/2012/0004239/21−05−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται απο−
δεκτή η από 11−01−2011 αίτηση της ομογενούς ΑΛΕΞΗ 
ΚΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΜΑΝΟΛ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α351930, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24−04−1947 και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

   Ö 
(7)

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα 
αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα .

 1. Με την Φ.3158/2011/0014437/08−05−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται αποδεκτή 
η από 24−11−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΣΙΝΓΚ 
ΚΙΡΑΝ ZOT του ΙΝΤΕΡΤΖΙΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 17−05−2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για 

την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς 
νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην Ελλάδα από 
16/04/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH), (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΕΡΤΖΙΤ (IΝDERJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR), (κύριο όνομα) ΝΤΑ−

ΒΙΝΤΕΡ (DAVINDER).
2. Με την Φ.3159/2011/0014438/08−05−2012 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετο−
χή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, γίνεται αποδεκτή 
η από 24−11−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΣΙΝΓΚ 
ΤΖΑΣΚΑΡΑΝ−ΜΠΑΝΒΑΪΤ του ΙΝΤΕΡΤΖΙΤ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 24−01−2002, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ−
ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην 
Ελλάδα από 16/04/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΣΙΝΓΚ (SINGH), (κύριο όνομα) 

ΙΝΤΕΡΤΖΙΤ (INDERJIT).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΑΟΥΡ (KAUR), (κύριο όνομα) ΝΤΑ−

ΒΙΝΤΕΡ (DAVINDER) .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ 

   Ö 
(8)

 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδα−
πών που έχoυν συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε ελ−
ληνικά σχολεία στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκαν πριν 
την 24−03−2010. 

 Με την αριθ. 837/25−04−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 10/10/2011 αίτηση 
του ΤΣΟΥΓΚΛΟΥΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ του ΝΙΚΟΛΑΕ και της ΒΙΟ−
ΡΙΚΑ, που γεννήθηκε στην Ρουμανία, την 25/02/1992 και 
κατοικεί στο Δήμο Χανίων Ν. Χανίων, για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξα−
ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30/06/2010, σύμφωνα με την αριθμ. Φ20.4/4210/05−07−2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθμ. 838/25−04−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 10/10/2011 αίτηση 
του ΤΣΟΥΓΚΛΟΥΙ ΝΙΚΟΛΑΕ − ΜΑΡΙΟΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΕ και 
της ΒΙΟΡΙΚΑ, που γεννήθηκε στην Ρουμανία, την 08/12/1989 
και κατοικεί στο Δήμο Χανίων Ν. Χανίων, για την απόκτη−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26069

ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξα−
ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30/06/2007, σύμφωνα με την αριθ. Φ20.4/4209/05−07−2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την αριθ. 851/25−04−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 
του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 και 6 του 
άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), 
γίνεται αποδεκτή η από 07/11/2011 αίτηση της ΠΑΛΟΚΑ 
ΚΛΟΣΙΛΝΤΑ του ΛΕΚ και της ΑΓΓΕ, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία, την 28/07/1990 και κατοικεί στο Δήμο Ηρακλείου 
Ν. Ηρακλείου, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2008, σύμφωνα με την 
αριθ. Φ20.4/7366/01 −11−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Κρήτης.

4. Με την αριθμ. 824/25−04−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 15/11/2011 αίτηση 
της ΛΟΣΗ ΑΛΜΑ του ΑΓΚΙΜ και της ΛΙΝΤΙΤΑ, που γεννή−
θηκε στην Αλβανία, την 17/11/1986 και κατοικεί στο Δήμο 
Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2004, σύμφωνα 
με την αριθ. Φ20.4/7387/01−11−2011 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

5. Με την αριθμ. 849/25−04−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 15/11/2011 αίτη−
ση της ΛΟΣΗ ΟΡΝΕΛΑ του ΑΓΚΙΜ και της ΛΙΝΤΙΤΑ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία, την 27/01/1990 και κατοικεί στο 
Δήμο Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοί−
τησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2008, 
σύμφωνα με την αριθ. Φ20.4/7603/08−11−2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

6. Με την αριθμ. 841/25−4−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ.1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 10/02/2011 αίτηση 
του ΜΠΟΡΙΤΣΙ ΦΟΓΚΕΡΣ του ΧΕΚΟΥΡΑΝ που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 12/06/1990, και κατοικεί στο Δήμο Χα−
νίων Ν. Χανίων Κρήτης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2008, σύμφωνα 
με την αριθ. Φ20.4/163/19−01−2011 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

7. Με την αριθμ. 3384/25−4−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
24 παρ.1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 
2 και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 18/01/2011 αίτηση 
του ΜΕΜΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ του ΦΛΑΜΟΥΡ που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ στις 13/10/1986, και κατοικεί στο Δήμο Χανί−
ων Ν. Χανίων Κρήτης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2004, σύμφωνα 
με την αριθ. Φ20.4/7260/18−11−2010 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
   Ö 

(9)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα αλλοδα−

πών που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε ελ−
ληνικά σχολεία στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκαν πριν 
την 24−03−2010. 

 Με την αριθμ. 834/23−04−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 03/10/2011 αίτηση 
της ΤΣΑΓΚΟΛΛΑΡΙ ΝΤΕΣΑΡΑ του ΝΙΑΖΙ και της ΦΑΤ−
ΜΠΑΡΔΑ, που γεννήθηκε στην Αλβανία, την 26/06/1985 
και κατοικεί στο Δήμο Χανίων, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοί−
τησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2003, 
σύμφωνα με την αριθ. Φ20.4/4169/01−07−2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

2. Με την αριθμ. 856/03−05−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 04/05/2011 αίτηση 
του ΓΕΜΙΣΑΪ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ και της ΝΤΟΝΙΚΑ, που 
γεννήθηκε στην Αλβανία, την 08/01/1991 και κατοικεί στο 
Δήμο Χανίων Ν. Χανίων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2008, σύμφωνα 
με την αριθ. Φ20.4/491/31−01−2011 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

3. Με την αριθμ. 952/03−05−2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ. 1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 24/11/2011 αίτηση 
της, ΠΑΣΑ ΑΛΜΑΡΟΝΑ του ΠΕΛΛΟΥΜΠ και της ΛΙΝΤΙΤΑ, 
που γεννήθηκε στην Αλβανία, την 19/01/1989 και κατοικεί 
στο Δήμο Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοί−
τησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2007, 
σύμφωνα με την αριθ. Φ20.4/7189/19−10−2011 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
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4. Με την αριθμ. 3677/3−5−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
παρ.1 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και των παρ. 2 
και 6 του άρθρου 1Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 29/12/2010 αίτηση 
της ΝΟΤΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ στις 03/03/1991, και κατοικεί στο Δήμο Χα−
νίων Ν. Χανίων Κρήτης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2009, σύμφωνα 
με την αριθ. Φ20.4/6590/21−10−2010 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
   Ö 

(10)
 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα 

αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. 

 1. Με την αριθμ. 2359/23−04−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκ−
δόθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), γίνεται απο−
δεκτή η από 27/01/2012 αίτηση των γονέων του ανήλικου 
ΜΑΤΕΪ ΣΟΦΙΑ του ΓΚΕΟΡΓΚΕ και της ΜΠΡΑΝΙΜΙΡΑ που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα την 26/08/2011, και κατοικεί στο 
Δήμο Χανίων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλά−
δα, από 23/01/2003 ο πατέρας του και από 30/08/2001 
η μητέρα του.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Επώνυμο: ΜΑΤΕΪ (ΜΑΤΕΙ) ΜΑΤΕΪ (ΜΑΤΕΙ)

Κύριο όνομα: ΓΚΕΟΡΓΚΕ 
(GHEORGHE) 

ΜΠΡΑΝΙΜΙΡΑ 
(BRANIMIRA)

2. Με την αριθμ. 2651/23−04−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκ−
δόθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), γίνεται απο−
δεκτή η από 17/02/2012 αίτηση των γονέων του ανήλι−
κου ΠΑΛΕΓΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑ του ΛΙΛΙΑΝ και της ΣΒΕΤΛΑΝΑ 
που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 22/10/2010, και κατοι−
κεί στο Δήμο Ιεράπετρας, για την απόκτηση της ελληνι−
κής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του 
στην Ελλάδα, από 20/10/2005 ο πατέρας του και από 
20/10/2005 η μητέρα του.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Επώνυμο: ΠΑΛΕΓΚΑ 
(PALEGA) 

ΠΑΛΕΓΚΑ 
(PALEGA)

Κύριο όνομα: ΛΙΛΙΑΝ (LILIAN) ΣΒΕΤΛΑΝΑ 
(SVETLANA)

3. Με την αριθμ. 8582/2011/4−05−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

που εκδόθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), γίνεται 
αποδεκτή η από 27/10/2011 αίτηση των γονέων της ανή−
λικης ΗΛΕΚΤΡΑ PAMA του ΓΚΕΖΙΜ, που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα στις 23/12/2010 και κατοικεί στο Δήμο Ηρακλεί−
ου Ν. Ηρακλείου Κρήτης για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής των γονέ−
ων της στην Ελλάδα, από 01/11/2003 ο πατέρας και από 
01/11/2002 η μητέρα αυτής.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Επώνυμο: PAMA (RAMA) PAMA (RAMA)

Κύριο όνομα: ΓΚΕΖΙΜ (GEZIM) ΜΙΡΑΝΤΑ (MIRANDA)

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
   Ö 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

 Στην αριθ. Φ.2962/2012/0006377/15−03−2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 944/27−03−2012 ΦΕΚ (τεύ−
χος Β΄), διορθώνεται ο τόπος γέννησης: 

Από το εσφαλμένο: «ΙΡΑΚ», 
στο ορθό: «ΑΘΗΝΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 
   Ö 

(12)
 Στην αριθ. Φ.2963/2012/0006072/15−03−2012 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 944/27−03−2012 ΦΕΚ (τεύ−
χος Β΄), διορθώνεται ο τόπος γέννησης:

Από το εσφαλμένο: «ΙΡΑΚ», 
στο ορθό: «ΑΘΗΝΑ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 
   Ö 

(13)
 Στην αριθ. Φ.684/2012/0009526/28−03−2012 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής που δημοσιεύτηκε στο 1222/11−04−2012 ΦΕΚ (τεύχος 
Β΄), διορθώνεται ο Δήμος κατοικίας/εγγραφής: 

Από το εσφαλμένο: «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 
στο ορθό: «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ−ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 
   Ö 

(14)
 Στην περίληψη της αριθ. Φ.6462/6231/10/01−02−2012 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 842/Β/20−03−2012 και αφορά πολιτογράφηση του 
ανήλικου τέκνου ΟΡΕΣΤΗ ΜΟΥΣΟΛΑΡΙ, διορθώνεται το 
όνομα:

Από το λανθασμένο: «ΟΡΕΣΤΙ»,
στο ορθό: «ΟΡΕΣΤΗ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης)  
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