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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

6

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

7

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

8

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στη διόρθωση σφάλματος της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1592/τ.Β΄/
09.05.2017 (θέμα 6).

10

Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της αρ.
πρωτ. Φ.2196/2017/0000298/13-04-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1553/05-05-2017 (τ.Β΄).

Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.200937/2017/0012046/19-05-2017 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 06/30-01-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 08-04-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΕΜΙΝΙ Όνομα ΛΙΝΤΑ Όν. πατρός ΕΜΙΝ, γεν.
30-10-1957 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.204579/2017/0012055/19-05-2017 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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 17-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Επώνυμο ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ Όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ Όν. πατρός ΑΙΜΙΛΙΟ, γεν. 11-02-1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.205746/2017/0012045/19-05-2017 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 32/08-09-2016 πρακτικό
της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα και
Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
γίνεται δεκτή η από 04-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΕΡΑΝΙ Όνομα ΦΑΣΛΙ Όν. πατρός ΓΚΑΖΜΙΡ,
γεν. 02-09-1994 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.

Τεύχος Β’ 1938/06.06.2017

νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό
το από 11-01-2016 αίτημα του πατέρα του ανήλικου
με στοιχεία (επώνυμο) ΜΑΡΙΝΟΣ (όνομα) ΜΑΤΘΑΙΟΣ
(πατρώνυμο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που γεννήθηκε στο ΗΝ. ΒΑΣ.
Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ την 11-06-1996, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
2 του ν. 1438/1984.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ο Υπουργός

Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

(4)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ι

(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ. 161963/2017/0011708/19-05-2017 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 68/16-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής γίνεται δεκτή η από 30-05-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΛΕ Όνομα ΒΟΪΣΑΒΑ Όν. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗ, γεν. 24-12-1968 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.205667/2017/0012722/19-05-2017 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 8/10-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 29-10-2015 αίτηση
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΤΟΠΑΛΛΗ Όνομα ΓΙΑΝΝΗ Όν. πατρός ΜΠΕΚΙΡ, γεν. 10-04-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.

1. Με την αριθμ. Φ.38397/2017/0001938/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από
09-01-2017 αίτημα του (επώνυμο) ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ (όνομα) ΦΑΜΠΙΟ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑΣ, που γεννήθηκε
στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 16-02-1972, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο
14 παρ. 2 του ν. 3284/2004.
2. Με την αριθμ. Φ.38398/2017/0001939/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από
09-01-2017 αίτημα της (επώνυμο) ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ
(όνομα) ΠΟΛΑ ΑΛΕΣΣΑΝΤΡΑ (πατρώνυμο) ΛΕΩΝΙΔΑΣ, που γεννήθηκε στην ΒΡΑΖΙΛΙΑ την 05-01-1961,
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
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

Ο Υπουργός

(5)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ι

(3)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.37097/2017/0002078/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-

Με την αριθμ. Φ.38371/2017/0002468/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 21-12-2015 αίτημα του (επώνυμο)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1938/06.06.2017

ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ (όνομα) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρώνυμο) ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
που γεννήθηκε στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ
την 05-09-1927, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ. α΄ του
α.ν. 1856.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

19683

νειας 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

(8)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ι

(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Με την αριθμ. Φ.37795/2017/0001752/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από 30-10-2015 αίτημα της (επώνυμο)
ΚΟΜΝΗΝΟΣ (όνομα) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (πατρώνυμο)
ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ την
05-09-1955, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση κτήσης το άρθρο 14 εδ. α΄ του
α.ν. 1856.

Με την αριθμ. Φ.38372/2017/0002705/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από
27-12-2016 αίτημα της (επώνυμο) ΣΟΦΙΑΚΗ (όνομα)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΑΛΦΡΕΝΤ, που γεννήθηκε
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 06-02-1967, 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
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

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

Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

(7)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
1. Με την αριθμ. Φ.38122/2017/0002673/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.
2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό το από
14-11-2016 αίτημα του (επώνυμο) ΜΠΑΖΟΣ (όνομα)
ΑΝΑΣΤΑΣΣΙΟΣ (πατρώνυμο) ΙΩΑΝΝΗΣ, που γεννήθηκε
στις ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ την 15-06-1996, για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση
κτήσης το άρθρο 2 του ν. 1438/1984.
2. Με την αριθμ. Φ.38427/2017/0002675/22-05-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 2 του ν. 3284/2004, (ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται δεκτό
το από 06-03-2017 αίτημα του πατέρα του ανήλικου
με στοιχεία (επώνυμο) ΖΩΤΟΣ (όνομα) ΛΟΥΙΣ (πατρώνυμο) ΣΤΑΥΡΟΣ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
09-11-2016, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-

(9)
Στη διόρθωση σφάλματος της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1592/τ.Β΄/09.05.2017 (θέμα 6), στη σελίδα 15153, β΄
στήλη, 2ο στίχο, διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης:
από τον εσφαλμένο:
“Φ.1949/2016/0001138/20.03.2017”
στον ορθό:
“Φ.1904/2017/0000152/20.03.2017”
Η ίδια διόρθωση γίνεται και στα περιεχόμενα του τεύχους, στη σελίδα 15151, α΄ στήλη, 16ο στίχο (θέμα 6).
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(10)
Στην περίληψη της αρ. πρωτ. Φ.2196/2017/0000298/
13-04-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1553/05-05-2017 (τ.Β΄) ως προς τη
χώρα γέννησης, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «ΑΛΒΑΝΙΑ»
στο ορθό: «ΕΛΛΑΔΑ».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης)
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Τεύχος Β’ 1938/06.06.2017

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

*02019380606170004*

