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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουνίου 2017

Αρ. Φύλλου 1909

(49/Α’) γίνεται δεκτή η από 29-10-1993 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΣΣΕΡ Όνομα ΝΑΣΡΙ Όν. πατρός ΑΧΜΑΝΤ,
γεν. 22-07-1961 στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.204624/2017/0011624/19-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγενές που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217/Α’), όπως ισχύουν και μετά το 31/15-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
18-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΕΡΑ Όνομα ΖΑΜΙΡ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν.
09-02-1979 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.38069/2017/0011898/19-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του
ν.δ. 3370/1955 (258/Α’), του άρθρου 69 παρ. 1 του
ν. 2910/2001 (91/Α’), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Iθαγέvειας που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217/Α’) και του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010

Με την Φ.204581/2017/0010707/22-05-2017 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217/Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 23/29-06-2016 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής
Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 23-04-2013
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΣΚΕΜΠΙ Όνομα ΕΡΙΟΛΑ Όν. πατρός ΜΠΑΣΚΙΜ, γεν. 02-01-1983 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.107466/2016/0033295/30-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 23-11-2016 αίτημα του πατέρα
της ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(όνομα) ΒΕΡΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 06-10-2013, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
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2. Με την αριθμ. Φ. 107467/2016/0033297/30-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 23-11-2016 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΝΙΚΗΤΑΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 05-12-2015, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
3. Με την αριθμ. Φ. 107464/2016/0033304/30-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 23-11-2016 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (όνομα) ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 28-09-2010, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
4. Με την αριθμ. Φ. 107465/2016/0033292/30-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 23-11-2016 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (όνομα) ΑΝΝΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 03-04-2012, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.

Τεύχος Β’ 1909/01.06.2017

(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.104272/2017/0001000/07-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 09-06-2016 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΒΙΔΑΛΗΣ (όνομα) ΑΡΙΝΑΣΟΦΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, που γεννήθηκε στην
ΡΩΣΙΑ την 21-08-2015, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 2 του ν.
3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.104223/2016/0030008/10-04-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 08-06-2016 αίτημα του (επώνυμο)
ΧΑΣΜΠΑΝΗΣ (όνομα) ΜΑΙΚΛ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
που γεννήθηκε στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ την 13-03-1970, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

I

(7)

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.109285/2017/0006645/29-03-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 13-03-2017 αίτημα της (επώνυμο)
ΤΑΡΤΑΡΑΪ (όνομα) ΑΡΙΑΝΑ (πατρώνυμο) ΑΡΣΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-08-1969, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το
άρθρο 1 εδ.γ’ του ν.δ. 3370/1955.

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.109210/2017/0012858/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 17-01-2017 αίτημα της (επώνυμο)
ΡΕΜΟΥΣ (όνομα) ΕΛΕΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 21-09-1981, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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(8)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.109128/2017/0010707/23-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 14-02-2017 αίτημα του (επώνυμο)
ΣΗΛΤΣ (όνομα) ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΛΤΟΝ (πατρώνυμο) ΠΗΤΕΡ
ΚΑΡΛΤΟΝ, που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΠΑ την 16-03-1984, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 παρ. 1
του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(9)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
Με την Φ.101378/2016/0004290/19-05-2017 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 (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α’), γίνεται
αποδεκτή η από 17-02-2016 δήλωση - αίτηση των γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΕΡΓΙΛΕΝΑ (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (πατρώνυμο) ΠΕΡΠΑΡΙΜ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-02-2002, και κατοικεί στο Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 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 13-09-1998 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα)
ΠΕΡΠΑΡΙΜ (PERPARIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΟΥΝΙ (CUNI) (κύριο όνομα)
ΕΛΙΡΑ (ELIRA).

(10)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.107666/2016/0034279/28-04-2017
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 18-11-2016 αίτημα του πατέρα της
ανήλικης με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ (όνομα)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 04-09-2010, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ.107667/2016/0034280/28-04-2017
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 18-11-2016 αίτημα του πατέρα του
ανήλικου με στοιχεία (επώνυμο) ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ (όνομα)
ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρώνυμο) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που γεννήθηκε
στην ΕΛΛΑΔΑ την 01-08-2016, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 3284/2004.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
I

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.98067/2017/0012488/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217/Α’),
γίνεται δεκτό το από 24-07-2015 αίτημα του γονέα της
ανήλικης (επώνυμο) ΠΙΝΧΑΣ (όνομα) ΣΙΡ (πατρώνυμο)
ΙΛΑΝ, που γεννήθηκε στο ΙΣΡΑΗΛ την 13-01-2005, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3284/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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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