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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1.- Με την Φ.22299/2017/0000356/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 
- ΦΕΚ 217Α’), γίνεται αποδεκτή η από 01-02-2017 δήλω-
ση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνο-
μα) ΜΑΡΚΕΛΓΙΑΝ (επώνυμο) ΝΤΑΝΟΥΣΙ (πατρώνυμο) 
ΣΚΕΛΚΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-05-2000, 

και κατοικεί στο Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 599/24-1-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

2.- Με την Φ.22323/2017/0000481/30-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α’), γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2017 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΡΕΤΖΙΝΟ (επώνυμο) ΚΙΟΡΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΟΥΓΙΑΡ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 22-04-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την απόκτηση της ελληνι-
κής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 11047/9-
11-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

3.- Με την Φ.22326/2017/0000500/30-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α’), γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2017 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΕΡΓΚΙΣΤ (επώνυμο) ΙΣΟΛΛΑΡΙ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΥΛ, 
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 08-05-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλά-
δα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 1260/7-2-2017 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

4.- Με την Φ.22333/2017/0000571/30-03-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
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θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 
217Α’), γίνεται αποδεκτή η από 20-02-2017 δήλωση - 
αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΡΕΝΑΤΟ (επώνυμο) ΕΛΕΖΙ (πατρώνυμο) ΝΤΡΙΤΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-03-2001, και κατοι-
κεί στο Δήμο ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 12237/2-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

5.- Με την Φ.22340/2017/0000602/30-03-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 -
ΦΕΚ 217Α’), γίνεται αποδεκτή η από 22-02-2017 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΗΡΑ (επώνυμο) ΑΛΛΟΥΣΑΪ (πατρώνυμο) ΣΙΛΟΥΡΙΑΝ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 20-12-2000, και κατοικεί 
στο Δήμο ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην 
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 9938/14-
10-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

1.-  Με την Φ.1137/2016/0000994/10-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση 
- αίτηση της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) 
ΙΛΒΑ (επώνυμο) ΧΑΖΙΖΑΪ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 04-04-1998, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2013 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/10158/10-11-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2.- Με την Φ.1132/2016/0001102/10-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 –
ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 23-12-2015 δήλωση 
- αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) 
ΜΠΕΣΝΙΚ (επώνυμο) ΜΟΥΛΛΑ (πατρώνυμο) ΤΕΦΙΚ, που 
γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-01-1998, και κατοικεί 
στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολεί-
ου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την αριθ. 
Φ.53.1/10985/25-11-2015 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Ι

(3)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  Με την αριθ. Φ.911/2017/0000234/10-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α’) γίνεται αποδεκτή η από 
09-01-2017 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΚΜΠΟΥΛΙ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(πατρώνυμο) ΦΩΤΙΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 23-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/432/13-05-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εγκρίθηκε ο εξελλη-
νισμός του ονοματεπωνύμου του από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΚ-
ΜΠΟΥΛΙ σε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΚΜΠΟΥΛΗΣ.

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

(4)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.1147/2016/0001011/10-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 
Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 30-12-2015 δήλωση - αίτηση 
της ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΣΑΛΟΥΣΕ 
(επώνυμο) ΑΚΟΥΛΛΙ (πατρώνυμο) ΦΑΣΛΛΙ, που γεννήθη-
κε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 01-04-2000, και κατοικεί στο Δήμο 
ΠΥΡΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-
06-2015 σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/8669/15-10-2015 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

(5)
     Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλι-

κο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την 

9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην 

Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής 

ήταν ανήλικος. 

 Με την αριθ. Φ.1004/2016/0002681/10-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 19-10-2016 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλο-
δαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΕΚΡΕΖΙ (όνομα) ΕΜΙΛΙ-
ΑΝΟ (πατρώνυμο) ΥΛΛΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 24-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.53.4/435/04-07-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας . 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

  Ι

(6)
   Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο αλ-

λοδαπό που έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο 

στην Ελλάδα. 

 Με την Φ.1150/2016/0000996/10-04-2017 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 04-01-2016 δήλωση - αίτηση της 
ανήλικης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΝΝΑ (επώνυ-
μο) ΤΣΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 03-03-2000, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡ-
ΓΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 
σύμφωνα με την αριθ. Φ.53.4/8444/14-10-2015 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι

(7)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι. 

 Με την αριθ. Φ.1059/2017/0000177/10-04-2017 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με 
την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 10-10-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΥΜΕΡΙ (όνομα) ΓΚΕΝΤΙΑ-
ΝΑ (πατρώνυμο) ΖΑΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 07-04-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, 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 παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με την 
αριθ. Φ.20.4/8725/10-12-2015 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας . 

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ι

(8)
   Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.38182/2017/0002077/21-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α’), γίνεται δεκτό το από 
06-12-2016 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με στοιχεία 
(επώνυμο) ΚΑΖΑΚΟΥ (όνομα) ΒΕΡΑ-ΕΥΑ (πατρώνυμο) 
ΗΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 11-02-2013, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   

  Ι

(9)

   Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού.

   Με την Φ.1579/2016/0002878/10-04-2017 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
26-10-2016 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΠΑΠΑΣ (PAPA) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASIL) ον. πατρός 
ΛΑΜΠΡΟΣ (LLAMBRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α229052, 

που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 30-05-1962 και κα-
τοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

 Με την αριθμ. Φ.34854/2017/0001661/21-04-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α’), γίνεται δεκτό 
το από 20-06-2013 αίτημα του πατέρα της ανήλικης με 
στοιχεία (επώνυμο) ΤΖΑ (όνομα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΛΕ-
ΝΤΙΝΑ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2012, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
2 του ν.3284/2004.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ  

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