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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

  Με την Φ.172350/2017/0016940/13-07-2017 απόφα-
ση Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), 
όπως ισχύουν και μετά το 85/06-12-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α της Α.Δ. Αττικής 
γίνεται δεκτή η από 01-11-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΤΖΟ Όνομα ΣΑΝΤΡΙ Όν. πατρός ΗΛΙΑ, 
γεν. 23-11-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(2)

Πολιτογράφηση αλλοδαπού.

    Με την Φ.207334/2017/0020958/14-07-2017 απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα-
γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217Α΄), όπως 
ισχύουν και μετά το 8/02-03-2017 πρακτικό της Επιτρο-
πής Πολιτογράφησης Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ. Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η από 11-10-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΝΤΟΝΗ Όνομα ΤΑΟΥΛΑΝΤ Όν. πατρός 
ΘΩΜΑ, γεν. 09-04-1986 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ι

(3)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

  Με την Φ.51410/2017/0012533/05-07-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) και αφού έλαβε 
υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδικής Επι-
τροπής όπως διατυπώθηκε στο 03/20-04-2016 πρακτικό, 
γίνεται αποδεκτή η από 20-11-2008 αίτηση της ομογε-
νούς με στοιχεία (όνομα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (επώνυμο) ΙΩΑΝΙ-
ΔΗ (πατρώνυμο) ΘΩΜΑΣ που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 
18-11-1983 για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας 
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της 
από ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΙΔΗ σε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(4)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής 

ιθαγένειας της ομογενούς, ΤΣΑΛΙΚΟΒΑ ΣΟΦΙΑ 

(CHALIKOVA SOFYA) του ΙΒΑΝ.

  Με την αριθμ. πρωτ. Φ.51390/2017/0015458/
05-07-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Φ.51390/2013/0025146/11-11-2013 απόφαση περί Από-
κτησης Ελληνικής Ιθαγένειας η οποία δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2941/Β΄/20-11-2013), 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) της ομογενούς CHALIKOVA 
(ΤΣΑΛΙΚΟΒΑ) SOFYA (ΣΟΦΙΑ) του (ΙΒΑΝ) που γεννήθη-
κε στην ΡΩΣΙΑ την 14-11-1949, γιατί δεν προσήλθε να 
δώσει τον όρκο του Έλληνα πολίτη εντός της αποκλει-
στικής προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 15, 9 και 35 του ν. 3284/2004 
και του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 περί ανακλήσεων.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(5)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.81036/2017/0015381/30-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδι-
κής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/14-01-2015 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2011 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΓΙΑΝΑ (επώνυμο) 
ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΗ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 16-02-1988 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΗ σε ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΟΥ.

2. Με την Φ.81039/2017/0015377/30-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδικής 
Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/14-01-2015 πρα-
κτικό, γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2011 αίτηση της 
ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (επώνυμο) 
ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΗ (πατρώνυμο) ΙΒΑΝ που γεννήθηκε στην 
ΡΩΣΙΑ την 10-01-1987 για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου 
της από ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΗ σε ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΟΥ.

3. Με την Φ.81023/2017/0015382/28-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) και αφού 
έλαβε υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της της Α΄ Ειδι-
κής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στο 01/14-01-2015 
πρακτικό, γίνεται αποδεκτή η από 14-12-2011 αίτηση 
της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) ΟΛΓΑ (επώνυμο) 
ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΙ (πατρώνυμο) ΧΑΡΛΑΜΠΙΪ που γεννήθηκε 
στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ την 24-12-1961 για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του 
επωνύμου της από ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΙ σε ΠΑΣΤΟΥΚΙΔΟΥ.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(6)
    Ανάκληση της απόφασης κτήσης ελληνικής ιθα-

γένειας του ομογενούς, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ 

(MAVRIDIS KHRISTOFOR).

  Με την αριθμ. πρωτ. Φ.39420/2017/0015459/
05-07-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 
Φ.39420/7110/04-05-2010 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 714/Β΄/
26-05-2010), περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας 
σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 
(ΦΕΚ 217Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ν.  3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄) του ομογενούς MAVRIDIS 
(ΜΑΥΡΙΔΗΣ) KHRISTOFOR (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ) του (ΝΙΚΟΛΑΪ) 
που γεννήθηκε στην ΡΩΣΙΑ την 02-10-1941, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ανακλητικής 
απόφασης.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Ι

(7)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικη αλ-

λοδαπή που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 

τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και 

κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ανή-

λικη.

  Με την αριθ. Φ.21990/2017/0009080/28-06-2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄) σε συνδυα-
σμό με την παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217Α΄) γίνεται αποδεκτή 
η από 03-04-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλ-
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λοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΦΕΙΖΑΪ (όνομα) ΝΙΚΗ 
(πατρώνυμο) ΑΡΝΤΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 20-03-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2009 
σύμφωνα με την αριθ. 3670/35/21-03-2017 βεβαίωση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ

Ι

(8)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

  Με την αριθμ. Φ.5034/2017/0001892/18-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 17-01-2017 αίτημα του πατέρα της ανήλι-
κης με στοιχεία (επώνυμο) ΣΙΓΑΛΑ (όνομα) ΜΑΡΙΑ (πα-
τρώνυμο) ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
28-08-2008, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 
με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν. 3284/2004.

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(9)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  Με την αριθμ. Φ.5116/2017/0000787/19-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 02-02-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΗ (όνομα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΕΑΡΧΟΣ, που 
γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 30-06-1979, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική 
βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Ι

(10)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

  1. Με την αριθμ. Φ.4311/2016/0002824/18-07-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται δε-
κτό το από 20-04-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
(όνομα) ΣΠΥΡΟΣ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που γεννήθηκε 
στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 13-07-1972, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 
1 εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955.

2. Με την αριθμ. Φ.4312/2016/0002825/18-07-2017 
απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217Α΄), γίνεται 
δεκτό το από 20-04-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΑΓΑΠΗ-
ΤΟΥ (όνομα) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΡΙ (πατρώνυμο) ΠΕΤΡΟΣ, που 
γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 24-07-1976, για την από-
κτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης 
το άρθρο 1 εδ. γ΄ του ν.δ. 3370/1955.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
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*02026102607170004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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