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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1195 (1)
    Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώ−

σεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του 
Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 
του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9 
του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και την 
παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 

82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις των 

παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του 
Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

β) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που 
διενεργεί το Υπουργείο για την πάταξη της φοροδια−
φυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

γ) Την υπ’ αριθμ. 07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β΄/
24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πλη−
ροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και 
των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυ−
μάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθά−
ρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα 
ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα 
Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
κάθε βαθμίδας, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια 
θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, 
οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να δια−
βιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη−
μάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με 
στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, 
κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της ΠΟΛ.1077/2012 Α.Υ.Ο.

2.1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 προστίθεται νέα περί−
πτωση ως εξής:

«θ) Είδος συναλλαγής».
2.2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 

ως εξής:
«5.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν 

στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική 
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κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν 
στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της 
μείωσης φόρου που προβλέπεται από την περίπτωση 
η΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 38 του N.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)».

2.3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης
6.1. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης δια−

βιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε 
ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων 
που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υπο−
χρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις 
προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν 
συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την περ. ιε΄ της παρ. 4 
του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, όπως αυτή τροποποιή−
θηκε με παράγραφο ε΄ του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011 
(Φ.Ε.Κ. 226 Α΄).

6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλου−
θα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου, 
β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο 

εργοδότης του υπέρ αυτού,
γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης, 
δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου.
6.3. Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι των ταμείων 

αυτών είναι μισθωτοί, τα ταμεία θα διαβιβάζουν στη 
Γ.Γ.Π.Σ. μόνο τα ποσά που αφορούν τις προαιρετικές 
εισφορές των ασφαλισμένων σε αυτά».

2.4. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 και στην παρ. 2 του 
άρθρου 9 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις ε΄ και ε΄ αντί−
στοιχα ως εξής:

«ε) Ημερολογιακό έτος αναφοράς».
2.5. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Συναλλαγές καρτών πληρωμών εκδοτών εκτός Ελ−

λάδος
10.1. Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλ−

λαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και 
χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών 
ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. (Αυτόματες Ταμειολογι−
στικές Μηχανές) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργεί−
ου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές 
καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή 
από πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα εκτός Ελλάδας.

10.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Αριθμός κάρτας πληρωμών τράπεζας εκδότη που 

δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ασφαλείας.

γ) Πλήθος συναλλαγών καρτών που εκκαθαρίστηκαν, 
ανά μήνα για τα έτη 2010 και 2011, βάσει της ημερομη−
νίας συναλλαγής από την τράπεζα.

δ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ που εκκαθαρί−
στηκαν, ανά μήνα για τα έτη 2010 και 2011, βάσει της 
ημερομηνίας συναλλαγής από την τράπεζα.

Στο πλήθος των συναλλαγών του στοιχείου (β) προ−
σμετρούνται οι εκκαθαρισθείσες συναλλαγές αγορών 
και επιστροφών (ακυρώσεων). Στην αξία των συναλλα−
γών του στοιχείου (δ) αφαιρούνται τα ποσά των επι−
στροφών (ακυρώσεων) από τα ποσά των αγορών (net 

balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το 
σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων 
(και όχι το ποσό της δόσης)».

2.6. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 

και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των 
παραγρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 10 της 
παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από 
το 2010 και εφεξής και της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις 
από το 2009 και εφεξής.

15.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των 
άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως την 20η του 8ου μήνα 
από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία 
του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 
έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 
θα αφορά μόνο το έτος 2011».

2.7. Η παράγραφος 12.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«12.2. Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοι−

χείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορί−
ζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους 
αναφοράς».

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 

3.1. Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαί−
δευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, 
καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανά−
γκες, που εμπίπτουν στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄), 
διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών 
κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών 
για πρόσθετες παροχές ανά ημερολογιακό έτος.

3.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:
α) ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή, 
β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν υπάρχει 

Α.Φ.Μ. έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης.
γ) Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και αμοιβών για 

πρόσθετες παροχές.
3.3. Τις παραπάνω υποχρεώσεις της παραγράφου 3.2. 

και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3 του άρ−
θρου 48, της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 και των 
παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, 
έχουν και όλα τα λοιπά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε 
βαθμίδας που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα (Πανεπι−
στήμια, Κολλέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, 
Φροντιστήρια, Σχολές, Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, 
Ι.Ι.Ε.Κ., κ.λπ.).

Άρθρο 4
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

4.1. Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων του άρ−
θρου 3 της παρούσης είναι ετήσια και ως καταληκτική 
ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς.

4.2. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλ−
λουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα απο−
στέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε 
εργάσιμων ημερών.
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4.3. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί 
τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Άρθρο 5
Τρόπος διαβίβασης στοιχείων

Η διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου 3 της παρού−
σης θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς 
συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση δια−
δικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβί−
βασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα 
αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ..

Άρθρο 6
Κυρώσεις μη διαβίβασης 

και διατήρησης των στοιχείων 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώ−
σεων του άρθρου 3 της παρούσης, εφαρμόζονται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του 
Ν. 2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ 66 Α΄). 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

7.1. Η παρούσα αναφορικά με το άρθρο 3 αυτής, ισχύει 
για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής.

7.2. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του 
άρθρου 3 θα γίνει έως την 20η του 2ου μήνα από την 
υπογραφή της παρούσης.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

F
(2)

   Τροποποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού − Παράταση 
του χρόνου υλοποίησης − Αλλαγή μετοχικής σύνθε−
σης και Αλλαγή επωνυμίας − Ολοκλήρωση και Οριστι−
κοποίηση του κόστους της επένδυσης − πιστοποίηση 
της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και επιβολή 
κυρώσεων της εταιρείας «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕ−
ΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» για την επένδυση που υλοποιή−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 42132/03−10−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (άρθρο 7 παρ. 11 του Ν. 3299/04) 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥ−
ΜΙΝΙΟΥ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299 με 
την 19844/ΥΠΕ/4/000349/04/28−12−2006 εγκριτική απόφα−
ση και αναφέρεται στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 
μονάδας βαφής αλουμινίου και είναι εγκατεστημένη στο 
5ο χλμ ΠΕΟ Θηβών − Χαλκίδας, του Δήμου Θηβαίων του 
Νομού Βοιωτίας, με τους εξής όρους:

− Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομ−
μυρίων, σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα 
χιλιάδων Ευρώ και εννέα λεπτών (6.049.460,09 €).

− Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου, πεντακοσίων ενενήντα επτά 
χιλιάδων, πενήντα επτά Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών 
(1.597.057,46 €), που αποτελεί ποσοστό 26,40 % του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
ενός εκατομμυρίου, οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιά−
δων, οκτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και τριών λεπτών 
(1.814.838,03 €), που αποτελεί ποσοστό 30,00 % του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

− Το ποσό που προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό 
ανέρχεται στο ποσό δύο εκατομμυρίων, εξακοσίων τριά−
ντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ 
και εξήντα λεπτών (2.637.564,60 €), που αποτελεί ποσο−
στό 43,60 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 20−11−2009.

− Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει μέχρι τη συ−
μπλήρωση της πενταετούς λειτουργίας της επένδυσης 
της 61 ΕΜΕ.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή ποσού ύψους οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιά−
δων, οκτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και τρία λεπτών 
(845.838,03 €), όπως προκύπτει μετά την πληρωμή της 
α΄ δόσης ύψους 969.000 Ευρώ.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

Αριθμ. 125330/Β7 (3)
    Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 

84134/Β7/6−8−2012 (ΦΕΚ 2265 τ.Β΄) «Κατανομή επιχο−
ρήγησης στα Πανεπιστήμια της χώρας για την κά−
λυψη των δαπανών λειτουργίας των Π.Μ.Σ. για το 
οικονομικό έτος 2012». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) «περί Δη−

μοσίου Λογιστικού Ελέγχου του των Δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό 
Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (άρθρο 6 
παρ. 4).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
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(ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οικονομικού 
έτους 2012.

7. Την υπ’ αριθμ. 84134/Β7/6−8−2012 (ΦΕΚ 2265 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην κατανομή επιχο−
ρήγησης στα Πανεπιστήμια της χώρας για την κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας των Π.Μ.Σ. για το οικονομικό 
έτος 2012.

8. Το αριθμ. 1112023283/1−8−2012 έγγραφο του Πρύ−
τανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 84134/Β7/6−8−2012 (ΦΕΚ 
2265 τ.Β΄) ΥΑ ως ακολούθως:

Κατανέμουμε επιχορήγηση ποσού εννέα χιλιάδων 
(9.000) ευρώ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή−
μιο Αθηνών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
του Π.Μ.Σ. «Μοριακή Ιατρική» του τμήματος Ιατρικής για 
το οικονομικό έτος 2012, η οποία δεν συμπεριελήφθη 
στην ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

(4)
     Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικο αλ−

λοδαπό που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε 
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα υπό στοιχεία ΚΟΡΕ 
ΜΠΟΡΙΑΝΑ του ΜΥΖΑΦΕΡ.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.3220/2012/0023241/12−10−2012 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης 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 μετα−
ναστών και άλλες ρύθμισες» (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 21−03−2011 αίτηση της ΚΟΡΕ 
ΜΠΟΡΙΑΝΑ του ΜΥΖΑΦΕΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 01−12−1989, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλή−
ρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην 
Ελλάδα την 30/06/2005, σύμφωνα με την αριθ. 5760/54 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ  
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