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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθ. ΠΟΛ. 1051 (1)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 

(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 
ισχύει. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄/31.12.2013).

2. Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

3. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως 
ισχύει.

3. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, 
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοι−
χείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, 
ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τε−
λευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω 
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά 
έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογι−
ακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω 
περίπτωσης δ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 
και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 
του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που 
αφορούν.».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, 
εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμ−
βαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.»

3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως 
εξής: «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για 
τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοι−
χεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική 
δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους 
από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

F
 (2) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την Φ.4405/2016/0005484/25−04−2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16−03−2016 δήλωση − αίτηση των γονέ−
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΟΠΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ−
ΔΑ την 02−01−2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
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για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο−
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02−11−2005 και η μητέρα της κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (POPA) (κύριο όνομα) ΣΕΡ−

ΓΚΕΙ (SERGHEI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΙΦΑΝ (TRIFAN) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA)
2. Με την Φ.4403/2016/0005483/25−04−2016 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 – (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16−03−2016 δήλωση − αίτηση των γονέων 
της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΙΩΑΝΝΑ (επώνυμο) 
ΠΟΠΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ−
ΔΑ την 02−01−2007, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του 
ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο−
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, η μητέρα της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 
02−11−2005 και η μητέρα της κατέχει βεβαίωση μόνιμης 
διαμονής πολίτη ΕΕ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΟΠΑ (POPA) (κύριο όνομα) ΣΕΡ−

ΓΚΕΙ (SERGHEI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΡΙΦΑΝ (TRIFAN) (κύριο όνομα) 

ΝΑΤΑΛΙΑ (NATALIA) 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ   

F

  (3)
 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 

τα άρθρα 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την αριθ. Φ.96236/2016/0013734/22−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10−02−2016 δήλωση − αίτη−
ση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΝΤΑΒΙΔΙ (όνομα) ΑΛΝΤΟΡΕΛ (πατρώνυμο) ΑΝΔΡΕΑ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−08−1991, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30−06−2006 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.3/10095 π.ε./08−01−2016 βεβαίωση της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

2. Με την αριθ. Φ.87309/2016/0000888/22−04−2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 
217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 14−01−2016 δήλωση − αί−
τηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΣΠΟΡΕ (όνομα) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 18−06−1990, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ανήλικος 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30−06−2015 σύμφωνα με την αριθ. 15731/8/30−11−2015 βε−
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3. Με την αριθ. Φ.87292/2016/0013720/22−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 15−10−2015 δήλωση − αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΑΛΤΑ 
(όνομα) ΤΕΛΜΑ−ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΖΩΗ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 13−12−1988, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30−06−2008 σύμφωνα με την αριθ. 15416/19/08−01−2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. Με την αριθ. Φ.96677/2016/0013728/22−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 10−02−2016 δήλωση − αί−
τηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) 
ΚΙΟΣΚΟΥ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΤΑΧΙΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 11−06−1992, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα 
την 30−06−2011 σύμφωνα με την αριθ. 17175/1/1−2−2016 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

5. Με την αριθ. Φ.87214/2016/0012638/22−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21−01−2016 δήλωση − αί−
τηση του αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΥΚΗ 
(όνομα) ΒΑΣΙΛ (πατρώνυμο) ΣΩΚΡΑΤ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−06−1991, και κατοικεί στο Δήμο 
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ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω του ότι κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και έχει 
αποφοιτήσει την 27−09−2013 από το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και εγκρίθηκε ο εξελληνι−
σμός του ονοματεπωνύμου του από ΒΑΣΙΛ ΚΟΥΚΗ σε 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ.

6. Με την αριθ. Φ.96258/2016/0013680/22−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217 
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 18−01−2016 δήλωση − αίτηση 
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΤΣΙ 
(όνομα) ΕΝΕΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε 
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 12−05−1994, και κατοικεί στο Δήμο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει−
ας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 
30−06−2015 σύμφωνα με την αριθ. 14555/75/8−12−2015 βε−
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και εγκρίθηκε 
ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΕΝΕΑ 
ΚΟΤΣΙ σε ΑΙΝΕΙΑΣ ΚΩΤΣΗΣ. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

F   
 (4) 

 Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς που 
έχουν ολοκληρώσει πριν την 9−07−2015 τη φοίτηση 
σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά το χρό−
νο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικοι αλλά δεν εί−
χαν υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας τους

  1. Με την αριθμ. Φ.582/2015/0001357/18−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9−07−2015) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας (N.3284/2004 − ΦΕΚ 217/τ.Α΄/10−11−2004), γίνεται 
αποδεκτή η από 12−10−2015 δήλωση − αίτηση της αλλο−
δαπής, με στοιχεία: (όνομα) ΓΙΟΡΙΝΤΑ (JORIDA) (επώνυ−
μο) ΜΟΥΣΚΑ (MUSKA) (πατρώνυμο) ΙΣΟΥΦ (ISUF), που 
γεννήθηκε στην Αλβανία, την 13−05−1992 και διαμένει στο 
Δήμο Στυλίδας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ−
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, την 
30−06−2010, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6170/8−10−2015 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

2. Με την αριθμ. Φ.594/2015/0001347/18−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−

κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9−07−2015) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217/τ.Α΄/10−11−2004), γίνεται αποδε−
κτή η από 8−10−2015 δήλωση − αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΙΝΕΛΑ (MARINELA) (επώνυμο) 
ΔΑΜΟ (DHAMO) (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT), που 
γεννήθηκε στην Αλβανία, την 10−04−1990 και διαμένει 
στο Δήμο Λαμιέων, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, 
την 30−06−2008, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5825/
1−10−2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

Με την ίδια ως άνω απόφαση εγκρίνεται και ο εξελ−
ληνισμός του επωνύμου της αλλοδαπής από (επώνυμο) 
ΔΑΜΟ σε (επώνυμο) ΔΑΜΟΥ.

3. Με την αριθμ. Φ.599/2015/0001323/18−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9−07−2015) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217/τ.Α΄/10−11−2004), γίνεται αποδε−
κτή η από 15−10−2015 δήλωση − αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (όνομα) ΑΝΙΣΑ (ΑΝISΑ) (επώνυμο) ΛΕΚΑ 
(LEKA) (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΙ (STAVRI), που γεννήθηκε 
στην Αλβανία, την 22−10−1992 και διαμένει στο Δήμο 
Λαμιέων, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν 
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επι−
τυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμι−
ας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, την 
30−06−2011, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6360/14−10−2015 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

4. Με την αριθμ. Φ.655/2015/0001384/18−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9−07−2015) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217/τ.Α΄/10−11−2004), γίνε−
ται αποδεκτή η από 16−10−2015 δήλωση − αίτηση της 
αλλοδαπής, με στοιχεία: (όνομα) ΙΝΑ (ΙΝΑ) (επώνυμο) 
ΣΤΟΓΙΑ (STOJA) (πατρώνυμο) ΑΡΜΠΕΝ (ARBEN), που 
γεννήθηκε στην Αλβανία, την 4−03−1992 και διαμένει στο 
Δήμο Στυλίδας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ−
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, την 
30−06−2010, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6132/6−10−2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

5. Με την αριθμ. Φ.664/2015/0001446/18−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
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Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9−07−2015) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217/τ.Α΄/10−11−2004), γίνεται αποδε−
κτή η από 22−10−2015 δήλωση − αίτηση της αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (όνομα) ΜΑΡΚΕΛΛΑ (MARKELA) (επώνυμο) 
ΜΑΡΙΣΤΑ (MARISHTA) (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ (SOTIR), που 
γεννήθηκε στην Αλβανία, την 15−10−1989 και διαμένει 
στο Δήμο Δομοκού, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη 
αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας 
της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά−
δα, την 30−06−2010, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/6694/
22−10−2015 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στε−
ρεάς Ελλάδας.

6. Με την αριθμ. Φ.668/2015/0001362/18−04−2016 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/9−07−2015) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ 217/τ.Α΄/10−11−2004), γίνεται 
αποδεκτή η από 15−10−2015 δήλωση − αίτηση του αλλο−
δαπού, με στοιχεία: (όνομα) ΔΑΒΙΔ (DAVID) (επώνυμο) 
ΑΠΤΣΙΑΟΥΡΙ (APTSIAURI) (πατρώνυμο) ΒΑΖΑ (VAZA), που 
γεννήθηκε στη Γεωργία, την 28−08−1984 και διαμένει στο 
Δήμο Λοκρών, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ−
νειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά 
πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του 
επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, την 
30−06−2004, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.20.4/5216/1−10−2010 
Βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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