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Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.21580/
2018/0017958/03-10-2018 απόφαση Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.4919/2017/
0003805/31-05-2018 απόφαση Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας της ομογενούς, ΣΕΓΚΑΝΗ ΖΑΝΕΤΑ
(SHEGANI ΖΗΑΝΕΤΑ).

2

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση
του τέκνου.

3

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

4

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

5

Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

7

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. Φ.14611/
2018/0017223/28-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αρ. Φύλλου 5581

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας της ομογενούς, ΣΕΓΚΑΝΗ ΖΑΝΕΤΑ
(SHEGANI ΖΗΑΝΕΤΑ).
Με την Φ. 19269/2018/0021378/27-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. Φ. 19269/2014/0014893/
10-11-2014 απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3218/Β΄/01-12-2014),
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α΄) της
ομογενούς SHEGANI (ΣΕΓΚΑΝΗ) ΖΗΑΝΕΤΑ (ΖΑΝΕΤΑ)
του PERIKLI (ΠΕΡΙΚΛΗ) που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 25-09-1949 και κατοικεί στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, επειδή σύμφωνα με το αριθμ.
6025/18/2083984/15-10-2018 έγγραφο του Τμήματος
Ασφαλείας Φλωρίνης στην εν θέματι ουδέποτε χορηγήθηκε προξενική θεώρηση ομογενούς, αλλά το Ειδικό
Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς της χορηγήθηκε βάσει της
αναγραφόμενης ελληνικής εθνικότητας στα Πιστοποιητικά Γέννησης και Γάμου τα οποία είχαν εκδοθεί από Δήμο
Τιράνων, Αλβανίας. Ωστόστο σύμφωνα με το αρ. 596/1/
7-9-2018 έγγραφο του Δήμου Τιράνων αν και τα προσωπικά στοιχεία της εν θέματι στα ανωτέρα πιστοποιητικά
είναι αληθεί διαπιστώθηκε παρατυπία στην στήλη Εθνικότητα ως προς την αναγραφή ελληνική. Δεδομένου ότι
η διαπίστωση της ομογένειακής ιδιότητας της εν θέματι
βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε αυτή και μόνο την αναγραφή εθνικότητας ελληνικής στα αλβανικά πιστοποιητικά
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γέννησης, γάμου στα οποία διαπιστώθηκε η παρατυπία
καταρρίπτεται η ομογενειακή ιδιότητα της εν θέματι γεγονός που αποτελεί κώλυμα σύμφωνα με το αρ. 23 του
ν. 3838/2010 για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(2)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας έχει
συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή
στη χώρα η οποία έχει ξεκινήσει πριν τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.40479/2018/0023131/15-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 12-10-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΦΕΡΝΑΝΤΟ (επώνυμο) ΖΥΚΑΪ
(πατρώνυμο) ΑΛΤΙΝΓΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την
05-01-2010, και κατοικεί στο Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α' τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
η μητέρα του διαμένει νόμιμα στη χώρα από 10-06-2003
και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΖΥΚΑΪ (ZYKAJ) (κύριο όνομα)
ΑΛΤΙΝΙΤ (ΑLΤINIΤ).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΖΥΚΑΪ (ZYKAJ) (κύριο όνομα) ΝΑΤΑΣΑ (NATASHA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
Ι

(3)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.5829/2018/0000880/29-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυασμό με
την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
19-03-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων του ανήλικου με
στοιχεία (όνομα) ΜΑΝΟΥΕΛ (επώνυμο) ΦΑΣΚΟ (πατρώνυμο) ΜΙΣΙΡ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 19-11-2010,
και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄
τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να
φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας του
διαμένει νόμιμα στη χώρα από 21-09-2001 και κατέχει
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ενώ ο έτερος
γονέας είναι κάτοχος οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΦΑΣΚΟ (FASKO) (κύριο όνομα)
ΜΙΣΙΡ (MISIR).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΦΑΣΚΟ (FASKO) (κύριο όνομα)
ΜΑΤΙΛΝΤΑ (MATILDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ι

(4)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.2299/2018/0000677/ΑΚ/27-11-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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 (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α'), γίνεται αποδεκτή η
από 07-05-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΙΕΛΑ (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ
(πατρώνυμο) ΜΠΙΛΜΠΙΛ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ
την 10-02-2011, και κατοικεί στο Δήμο ΛΗΜΝΟΥ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και
εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο,
ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 30-12-2002
και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) (κύριο όνομα) ΜΠΙΛΜΠΙΛ (BILBIL).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΙ (BRAHIMI) (κύριο όνομα) ΕΡΑΝΤΑ (ERANDA).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5581/12.12.2018

(5)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.1640/2018/0003704/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 13-11-2014 αίτηση πολιτογράφησης
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΟΥΣΙΟΒΑΣ (KUSHOVA)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (DHIMITRI) ον. πατρός ΑΝΤΡΙΑΝ (ADRIAN),
κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α465623, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 16-05-1993 και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
2. Με την Φ.2486/2018/0003581/21-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται
αποδεκτή η από 14-01-2016 αίτηση πολιτογράφησης για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ (KARAMANO)
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ANGJELIQI) ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(DHIMITRI), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α278575, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-06-1991 και κατοικεί στο Δήμο
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.4435/2018/0001141/12-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η
από 02-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού με στοιχεία (όνομα) ΙΣΜΑΗΛ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(πατρώνυμο) ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ
την 11-05-2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 30-06-2018 σύμφωνα με την αριθμ. Φ.21.1/8404 / 20-09-2018 βεβαίωση
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
2. Με την Φ.4437/2018/0001143/12-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται αποδεκτή η από
02-10-2018 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλοδαπού
με στοιχεία (όνομα) ΙΛΙΡ (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ (πατρώνυμο)

65853

ΦΑΤΜΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 15-10-2001,
και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 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 30-06-2017 σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.21.1/8250 / 20-09-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

(7)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα
έως και την 8-7-2015, φοιτά σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα και ο ένας τουλάχιστον γονέας διέμενε νόμιμα στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου.
Με την Φ.3682/2018/0000295/23-11-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται
αποδεκτή η από 07-11-2018 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΟΕΛΑ (επώνυμο)
ΚΟΛΑ (πατρώνυμο) ΜΠΑΡΔΟΚ, που γεννήθηκε στην
ΕΛΛΑΔΑ την 17-12-2012, και κατοικεί στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω
του ότι ενεγράφη στην Α΄ τάξη ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα
από 31-01-2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα)
ΜΠΑΡΔΟΚ (BARDHOK).
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (KOLA) (κύριο όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ (VIOLETA).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην αριθμ. Φ.14611/2018/0017223/28-09-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4849/31-10-2018
(τ. Β΄), διορθώνεται το πατρώνυμο:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

65854

από το λανθασμένο: «ΓΙΩΡΓΟΣ»,
στο ορθό: «ΓΙΩΡΓΟ»
και διαγράφεται η πρόταση «και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΜΑΡΙΟ ΔΟΣΚΑ σε
ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΣΚΑΣ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(9)
Στην αριθμ. Φ.21580/2018/0017958/03-10-2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5166/16-11-2018 (τ. Β΄)
διορθώνεται η ημερομηνία έκδοσης απόφασης:

Τεύχος Β’ 5581/12.12.2018

από την λανθασμένη: «22/10/2018»,
στην ορθή: «3/10/2018».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
Ι

(10)
Στην αριθμ. Φ.4919/2017/0003805/31-05-2018 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2541/02-07-2018 (τ. Β΄) διορθώνεται:
ο λανθασμένος Δήμος: «ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
στον ορθό: «ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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