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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/54400/0022 (1)

 Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
α’ βαθμού .

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α) και του άρθρου τρίτου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του Ν. 3274/2004 
(ΦΕΚ 195/Α).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.4 του Ν.3345/2005 
(ΦΕΚ 138/Α).

6. Το Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης».

7. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603/Β).

8. Την αριθμ.2/95080/0022/29.12.2008 (ΦΕΚ 2684/Β), Κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας 
και Οικονομικών.

9. Το Α.Π. 1062/5.11.2010 έγγραφο της ΠΟΕ−ΟΤΑ.
10. Το Α.Π.881/27.1.2011 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
11. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσω−

πικού των Ο.Τ.Α. επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός 
των ορίων του κάθε Ο.Τ.Α.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό και στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ 
α’ βαθμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 2 της αριθμ. 2/95080/0022/ 
29.12.2008 (ΦΕΚ 2684/Β) απόφασής μας ως ακολού−
θως:

«2.Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο δι−
άστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία 
τους.

Δεν γίνεται περικοπή των εξόδων κίνησης:
α) στην καθ’ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων
β) στην άδεια κύησης και λοχείας
γ) στην εννιάμηνη άδεια ανατροφής παιδιού
δ) στην αναρρωτική άδεια που χορηγείται κατά τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α)

ε) στις συνδικαλιστικές άδειες με εξαίρεση την περί−
πτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλιστές μετακινούνται 
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εκτός έδρας και τους καταβάλλεται ημερήσια αποζη−
μίωση και έξοδα μετακίνησης

στ) κατά τις ημέρες που ο υπάλληλος παρακολουθεί 
το υποχρεωτικό πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης 
του άρθρου 54 του Ν. 3584/2007».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/95080/0022/29.12.2008 
απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 και του άρθρου τρίτου 
του Ν.3845/2010.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
(2)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ανηλί−
κου ΝΕΦΕΛΗ−ΤΑΧΙΡΕ ΑΛΙΕΒΑ του ΑΛΙ και της ΡΟΥ−
ΣΧΑΡΑ. 

  Με την Φ. 71337/5226/08−08−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας
(Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 12−07−2010 αίτη−
ση των γονέων του ανηλίκου ΝΕΦΕΛΗ−ΤΑΧΙΡΕ ΑΛΙΕΒΑ 
του ΑΛΙ, που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 24−08−2009 και 
κατοικεί στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 18−01−1995.

Στοιχεία γονέων: Πατέρας Μητέρα
Επώνυμο ΑΛΙΕΒ (ALIEV) ΜΠΑΓΙΡΟΒΑ 

(BAGHIROVA)
Κύριο όνομα ΑΛΙ (ALI) ΡΟΥΧΣΑΡΑ 

(RUKHSARA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
(3)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ−
κνο αλλοδαπών που έχει συμπληρώσει εξαετή φοί−
τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ΕΛΙΟ ΠΡΙ−
ΦΤΗ του ΣΩΤΗΡ και της ΒΑΣΙΛΙΚΑ. 

  Με την Φ. 71246/30150/08−08−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α’), γίνεται αποδεκτή 
η από 18−11−2010 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΕΛΙΟ 
ΠΡΙΦΤΗ του ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
28−04−1996 και κατοικεί στο Δήμο ΙΛΙΟΥ, για την από−
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα 

την 15−06−2008, σύμφωνα με την αριθ. 12528/12/05−11−2010 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI) ΠΡΙΦΤΗ (PRIFTI)

Κύριο όνομα: ΣΩΤΗΡ (SOTIR) ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
(VASILIKA)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
(4)

   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό με 
εξαετή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλά−
δα που ενηλικιώθηκε μετά την 24−03−2010 ΣΑΜΠΙΝΑ 
ΝΑΝΙ του ΝΙΚΟΛΑΕ και της ΠΑΤΡΙΣΙΑ. 

  Με την Φ. 69456/24135/08−08−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 
και 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένειας 
(Ν.3284/2004), που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α’), 
γίνεται αποδεκτή η από 27−10−2010 αίτηση του ΣΑΜΠΙ−
ΝΑ ΝΑΝΙ του ΝΙΚΟΛΑΕ, που γεννήθηκε στην ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
την 29−07−1992 και κατοικεί στο Δήμο ΒΥΡΩΝΑ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρω−
σης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελ−
λάδα την 30−06−2010, σύμφωνα με την αριθ. 9447/26/
02−09−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
(5)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από το τέκνο αλ−
λοδαπών που φοίτησε έξι χρόνια στην Ελλάδα και 
ενηλικιώθηκε πριν την 24−3−2010 ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡ−
ΝΤΑΝ του ΧΑΚΟΜΠ και της ΠΑΪΤΣΑΡ 

  Με την Φ. 66962/8497/22−7−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ, 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 
που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α’), γίνεται απο−
δεκτή η από 16−09−2010 αίτηση του ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡ−
ΝΤΑΝ του ΧΑΚΟΜΠ, που γεννήθηκε στην ΑΡΜΕΝΙΑ την 
25−1−1987 και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ−
ΟΥ στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ− ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξα−
ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30−6−2005, σύμφωνα με την αριθ. 9383/2/1−9−2010 βεβαί−
ωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 
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(6)
   ́Εγκριση πολιτογράφησης ομογενών. 

  Με την αρ. πρωτ. Φ.40946/15154/26−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΣΟΝΙΛΑ ΓΚΟΡΟΥ, Ον. Συζύγου ΕΝΤΟΝ, κατοίκου 
Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ−ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατόχου του Ειδι−
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό
Α 387978 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική 
ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

2. Με την αρ. πρωτ. Φ.38392/16213/26−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΓΙΑΜΠΑ, Ον. Συζύγου ΓΙΑΝΝΗΣ, κατοίκου 
Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 335139 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

3. Με την αρ. πρωτ. Φ.36366/14160/26−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΜΑΡΙΑ ΑΓΙΑΖΙ, Ον. Συζύγου ΣΟΚΟΛ, κατοίκου Δήμου ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 323484 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

4. Με την αρ. πρωτ. Φ.66373/οικ.32008/8−8−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ, Ον. Συζύγου ΑΧΙΛΛΕΑ, κα−
τοίκου Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 321755 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

5. Με την αρ. πρωτ. Φ.66007/15624/25−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ, Ον. Συζύγου (χήρα) ΣΠΥΡΟΣ, 
κατοίκου Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ κατόχου του Ειδικού Δελτί−
ου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 322209 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

6. Με την αρ. πρωτ. Φ.27685/16310/25−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΑΝΝΑ ΑΝΤΟΝΟΒΑ, Ον. Πατρός ΒΙΚΤΩΡΑΣ, κατοί−
κου Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 003500 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

7. Με την αρ. πρωτ. Φ.39204/15571/26−07−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΤΣΑ, Ον. Πατρός ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, κατοίκου 
Δήμου ΦΥΛΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 444502 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

8. Με την αρ. πρωτ. Φ.38894/15358/26−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΤΣΚΑ, Ον. Πατρός ΓΙΑΝΝΗ, κατοίκου 
Δήμου ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 333255 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

9. Με την αρ. πρωτ. Φ.65201/14112/26−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΗ, Ον. Πατρός ΛΑΜΠΡΟ, κατοίκου Δήμου 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 368179 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

10. Με την αρ. πρωτ. Φ.40081/16351/25−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΖΑΚΛΙΝ ΓΚΟΡΟ, Ον. Πατρός ΣΠΥΡΟΣ, κατοίκου Δήμου 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ−ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, κατόχου του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό 
Α 400345 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική 
ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

11. Με την αρ. πρωτ. Φ.67328/16331/25−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΑ, Ον. Πατρός ΜΑΞΟΥΤ, κατοίκου Δήμου 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 407252 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

12. Με την αρ. πρωτ. Φ.54080/30932/25−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΕΛΕΝΗ ΚΙΚΗ, Ον. Πατρός ΣΠΥΡΟΣ, κατοίκου Δήμου 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 366443 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις .

  Με εντολή Γενικού Γραμμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 
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   ́Εγκριση πολιτογράφησης ομογενών. 

 Με την αρ. πρωτ. Φ.41918/16222/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΓΚΥΖΕΛΗ, Ον. Συζύγου ΣΩΤΗΡΗΣ, κατοίκου 
Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 281142 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

2. Με την αρ. πρωτ. Φ.37454/16407/28−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗ, Ον. Συζύγου ΓΙΑΝΝΗΣ, κατοίκου 
Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 343447 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

3. Με την αρ. πρωτ. Φ.41916/16221/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΚΥΖΕΛΗ, Ον. Συζύγου ΚΩΤΣΗΣ, κατοίκου 
Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 317683 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

4. Με την αρ. πρωτ. Φ.66093/13142/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΧΙΝΗ, Ον. Συζύγου ΔΗΜΗΤΡΗ, κατοίκου 
Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 338934 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

5. Με την αρ. πρωτ. Φ.65111/10068/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ, Ον. Συζύγου ΗΛΙΑΣ, κατοίκου 
Δήμου ΝΙΚΑΙΑΣ−ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ κατόχου του Ειδι−
κού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό
Α 210679 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική 
ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νο−
μίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

6. Με την αρ. πρωτ. Φ.37706/16406/27−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΚΟΛΟΣΗ, Ον. Πατρός ΒΑΓΓΕΛ κατοίκου 
Δήμου ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 385721 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 
3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγέ−
νεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλες διατάξεις».

7. Με την αρ. πρωτ. Φ.67006/16215/27−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΤΟΣ, Ον. Πατρός ΝΑΣΕ κατοίκου Δήμου 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 323754 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

8. Με την αρ. πρωτ. Φ.67007/16217/27−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του 
ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΛΑΤΟΣ, Ον. Πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, κατοίκου 
Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 317894 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

9. Με την αρ. πρωτ. Φ.41546/16207/27−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΗΣ, Ον. Πατρός ΘΩΜΑΣ, κατοίκου Δήμου 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 328856 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγ−
χρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

10. Με την αρ. πρωτ. Φ.40578/27958/28−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΜΙΡΕΛΑ ΜΕΧΙΛΗ, Ον. Πατρός ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, κατοίκου 
Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 329230 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

11. Με την αρ. πρωτ. Φ.33941/22153/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΠΑ, Ον. Πατρός ΘΕΟΔΩΡΟΣ, κατοίκου 
Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 336395 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

12. Με την αρ. πρωτ. Φ.35291/26890/28−07−2011 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΓΚΙΩΝΗ, Ον. Πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ κατοίκου 
Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 316350 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις».

13. Με την αρ. πρωτ. Φ.41528/649/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
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της ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΑΓΚΑ, Ον. Πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, κατοίκου 
Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτό−
τητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 328857 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 
πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες διατάξεις .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

F
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    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέ−
κνο αλλοδαπών που έχει συμπληρώσει εξαετή φοί−
τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα, ΚΟΥΤΣΑ 
ΛΕΝΤΙΟ του ΑΡΝΤΙΑΝ. 

  Με την Φ.1415/2011/0004793/09−08−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα ελληνικής ιθαγένει−
ας όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις 
για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), γίνεται αποδεκτή η από 
27−07−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΚΟΥΤΣΑ 
ΛΕΝΤΙΟ του ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
13−03−1996, και κατοικεί στο Δήμο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλή−
ρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα την 15/06/2008, σύμφωνα με την αριθ. 8733/21 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΑ (KUCA) (κύριο όνομα) 

ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΥΤΣΑ (KUCA) (κύριο όνομα) 

ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ (ESMERALDA) 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

F
(9)

    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα 
αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. 

 1. Με την Φ.1423/2011/0004812/09−08−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 29−06−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΝΙΚΟΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 14−03−1997, και κατοικεί στο Δήμο 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην 
Ελλάδα από 01/06/2002.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΖΗΣΗ (NIKOZISI) (κύριο όνο−

μα) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΖΗΣΗ (NIKOZISI) (κύριο όνο−

μα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA)
2. Με την Φ. 1411/2011/0004789/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 27−06−2011 αίτηση των γονέων του 
ανηλίκου ΝΤΟΡΕ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΛΙΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 13−11−2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην 
Ελλάδα από 01/08/2004.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΕ (DORE) (κύριο όνομα) 

ΙΛΙΑ (ILIA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΟΡΕ (DORE) (κύριο όνομα)

ΕΤΛΕΒΑ (ETLEVA)
3. Με την Φ.1412/2011/0004790/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρο−
νες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πο−
λιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις 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 29−06−2011 αίτηση 
των γονέων του ανηλίκου ΝΙΚΟΖΗΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του 
ΔΗΜΗΤΡΗ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 01−07−1994, 
και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 01/06/2002.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΖΗΣΗ (NIKOZISI) (κύριο όνο−

μα) ΔΗΜΗΤΡΗ (DHIMITER)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΙΚΟΖΗΣΗ (NIKOZISI) (κύριο όνο−

μα) ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATERINA)
4. Με την Φ.1413/2011/0004791/09−08−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 17−05−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΜΠΑΝΙ 
ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΙΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
05−04−1999, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την 
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απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς 
νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από 
03/05/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ) (κύριο όνομα)

ΝΙΚΟΛΙΝ (NIKOLIN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΑΝΙ (ΒΑΝΙ) (κύριο όνομα) ΛΙΛΙ−

ΑΝΑ (LILJANA)
5. Με την Φ.1409/2011/0004787/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 15−07−2011 αίτηση των γονέων του ανη−
λίκου ΝΤΑΟΥΝΤ ΙΑΚΟΥΜΠ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΡΑΦ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 30−10−2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς 
νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από 
31/03/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΑΟΥΝΤ ΙΑΚΟΥΜΠ (DAOUD 

YACOUB) (κύριο όνομα) ΑΣΡΑΦ (ASHRAF)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΙΧΑΗΛ (MIKHAIL) (κύριο όνομα) 

ΜΑΙΡΗ (MARI)
6. Με την Φ. 1395/2011/0004771/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 28−07−2011 αίτηση των γονέων του 
ανηλίκου ΓΚΕΤΑΪ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ του ΦΡΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 21−08−2003, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του 
στην Ελλάδα από 28/02/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΑΪ (GJETAJ) (κύριο όνομα) 

ΦΡΑΝ (FRAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΚΕΤΑΪ (GJETAJ) (κύριο όνομα) 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (VALENTINA)
 7. Με την Φ.1406/2011/0004784/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 15−07−2011 αίτηση των γονέων του ανη−
λίκου ΚΟΛΑΪΜΠ ΤΖΕΑΝΤ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε 

στην ΕΛΛΑΔΑ την 20−04−1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 29/07/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΊΜΠ (KOLAIB) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MOUSTAFA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΜΑ − ΛΑΟΥΙ (ELMA −LAWY) (κύ−

ριο όνομα) ΑΚΡΑΜ (AKRAM)
8. Με την Φ.1407/2011/0004785/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 15−07−2011 αίτηση των γονέων του ανη−
λίκου ΚΟΛΑΪΜΠ ΝΟΥΡ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 20−04−1995, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 29/07/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪΜΠ (KOLAIB) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MOUSTAFA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΜΑ − ΛΑΟΥΙ (ELMA − LAWY) 

(κύριο όνομα) ΑΚΡΑΜ (AKRAM)
9. Με την Φ.1103/2011/0004662/09−08−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 22−03−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου ΤΑΦΑ 
ΑΝΤΙΛΕ του ΤΟΜΟΡΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
15−01−2004, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς 
νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην Ελλάδα από 
25/07/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΤΟ−

ΜΟΡΡ (TOMORR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΑΦΑ (TAFA) (κύριο όνομα) ΜΑ−

ΝΟΥΕΛΑ (MANUELA)
10. Με την Φ.1405/2011/0004783/09−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 15−07−2011 αίτηση των γονέων του ανη−
λίκου ΚΟΛΑΪΜΠ ΑΣΜΙΑ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ, που γεννήθηκε 
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στην ΕΛΛΑΔΑ την 16−12−2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 29/07/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑΪΜΠ (KOLAIB) (κύριο όνομα) 

ΜΟΥΣΤΑΦΑ (MOUSTAFA)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΕΛΜΑ − ΛΑΟΥΙ (ELMA −LAWY) (κύ−

ριο όνομα) ΑΚΡΑΜ (AKRAM) 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

F
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    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα 
αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα 

 1. Με την Φ. 1037/2011/0003690/28−07−2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 απο−
δεκτή η από 28−04−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΑΜΠΝΤΕΛ − ΣΑΓΙΕΝΤ ΑΓΑΠΗ του ΧΑΝΙ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12−05−2004, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ − ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
του πατέρα του στην Ελλάδα από 08/02/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΓΙΕΝΤ (ABDEL 

SAYED) (κύριο όνομα) ΧΑΝΙ (ΗΑΝΥ)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΓΙΟΥΑΚΕΜ (YOUAKEM) (κύριο όνο−

μα) ΜΑΝΤΛΙΝ (MADLEEN)
2. Με την Φ. 1317/2011/0004366/03−08−2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, 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 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετανα−
στών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις 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 24−02−2011 αίτηση των γονέων του 
ανηλίκου ΝΤΕΡΒΙΣΑ ΠΑΟΛΑ του ΑΓΚΙΜ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 17−11−2001, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθα−
γένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας 
του στην Ελλάδα από 09/09/2002.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑ (DERVISHA) (κύριο 

όνομα) ΑΓΚΙΜ (AGIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΕΡΒΙΣΑ (DERVISHA) (κύριο όνο−

μα) ΕΝΤΕΛΑ (ENTELA)
3. Με την Φ.779/2011/0004659/03−08−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 30−03−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΑΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 05−08−2001, και κατοικεί στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ 
− ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της ελληνι−
κής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του 
πατέρα του στην Ελλάδα από 24/05/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΥΡΗ (KONDURI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΙΑΝ (ARJAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΙΛΑ (ANILA)
4. Με την Φ.815/2011/0003793/28−07−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 11−04−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30−11−2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
της μητέρας του στην Ελλάδα από 20/05/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ (NUREDINI) (κύριο 

όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ (NUREDINI) (κύριο 

όνομα) ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ (ENKELEJDA)
5. Με την Φ.863/2011/0004443/02−08−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 21−03−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΟΙΚΟΝΟΜΗ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 30−10−1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ−
νειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας 
του στην Ελλάδα από 24/10/2001.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΗ (ΙΚΟΝΟΜΙ) (κύριο 

όνομα) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΟΙΚΟΝΟΜΗ (ΙΚΟΝΟΜΙ) (κύριο όνο−

μα) ΥΛΚΑ (YLLKA)
6. Με την Φ.237/2011/0003605/28−07−2011 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
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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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 10−02−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΚΟΝΤΟΛΕΝΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΙΡΤΖΙΛ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28−06−2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΝΙΚΑΙΑΣ − ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής 
της μητέρας του στην Ελλάδα από 08/02/2002.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΝΤΟΛΕΝΚΟΥ (CONTOLENCU) 

(κύριο όνομα) ΒΙΡΤΖΙΛ (VIRGIL)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΕΝΞΙ (MENKSHI) (κύριο όνομα) 

ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ (EGLANTINA)
7. Με την Φ.272/2011/0003665/28−07−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 31−01−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ ΧΡΙΣΤΟ του ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 23−12−1996, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕ−
ΡΑΜΑΤΟΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 

λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην 
Ελλάδα από 01/02/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (MYFTARAGO) 

(κύριο όνομα) ΜΠΟΥΓΙΑΡ (BUJAR)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΥΦΤΑΡΑΓΚΟ (MYFTARAGO) (κύ−

ριο όνομα) ΑΡΓΙΕΤΑ (ARJETA)
8. Με την Φ.343/2011/0004263/03−08−2011 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 συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’), σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις 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 αποδε−
κτή η από 26−01−2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου 
ΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΙΩΡΓΟ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 11−04−1994, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΡΥ−
ΔΑΛΛΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας του στην 
Ελλάδα από 27/04/2003.

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟΥ (CUKU) (κύριο όνομα) 

ΓΙΩΡΓΟ (JORGO)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΚΟΥ (CUKU) (κύριο όνομα) 

ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA) 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
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